
 

 

  

 

 

Handicaprådet 

referat 

 

 

 

Møde 7. december 2016 kl. 16:00 i Sundhedscentret 
Tilstede: Lene Hornstrup deltager indtil kl. 16:45 herfter tiltræder suppl  

Susanne Strunk, Palle Ravn, Tine Hammer, Gert Lund, Mona Rask,  

Per Larsen, Lene Rysgaard, Steen akobsen, Anna Marie Brix Poulsen. 

Afbud: Lene Houe og suppleant for samme. 

 

Pkt. 47 fremlægges af Lene Hornstrup 

Pkt. 48 fremlægges af Helene henrichsen og Lars Olesen 

Pkt. 49 fremlægges af af Bo Christensen 

 

Det forventes af hvert punkt tager ca 15. min og at rundvisning på sundhedscentet 

kan finde sted ca 16:45. 
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00.30.00-S00-3-16 

47.        Budget 2017 - 2020, spareforslag, HOPS  

Administrationen sender 

spareforslaget til høring i handicaprådet. Høringssvar bedes fremsendt senest den 5. 

januar 2017. 

Sagsfremstilling 

Som en del af kommunens budget 2017-2020 skal Handicap, Social og Psykiatri bidrage 

til udmøntning af socialudvalget besparelse.  

I vedhæftede bilag er spareforslag vedr. §85, hjemmevejledning. 

Beslutning 

Lene Hornstrup, chef for handicap, social og psykiatri orienterer om de mangeartede 

indsatser på socialpædagogisk støtte jf SEL § 85. Der omlægges og arbejdes med im-

plementering af nye teknologier. 

  

Høringssvar/bemærkning fra Handicaprådet:  

Handicaprådet kan ikke anbefale at der spares på området. Der er bekymring 

for, at besparelsen rammer de svageste. Det anbefales at holde fokus på at den 

individuelle nødvendige støtte bevilges. 

Der ses positivt på brugen af ny teknologi såfremt den tildeles til de borgere, 

der kan drage nytte af det. 

Bilag 

 5.33 Hjemmevejledning §85 

  

27.69.40-A00-1-15 

48.        Besparelsesforslag budget 2017 

Administrationen indstiller, 

at de af administrationen udformede besparelsesforslag sendes til høring i Handicaprå-

det. 

Sagsfremstilling 

Som en del af budgetforliget er der på socialudvalgets og sundhedsudvalgets område 

uudmøntede besparelser i de kommende budgetår på: 

  

Budgetår 2017 2018 2019 2020 

Socialudvalget  381.912  2.690.335  2.503.169  2.375.241 

Bilag/Punkt_47_Bilag_1_533_Hjemmevejledning_85.pdf


 

 

Handicaprådet, 7. december 2016 Side 2 

 

Sundhedsudvalget 244.231 256.634 247.902 229.535 

  

Administrationen i Center for Sundhed og Omsorg har (i forhold til eget besparelsskrav) 

udarbejdet følgende forslag til opfyldelse af 2017 besparelserne på socialudvalgets om-

råde: 

  

 
  

På sundhedsudvalgets område er følgende besluttet som besparelse af sundhedsudvalget 

den 8. november 2017: 

  

 
   

Lars Olesen og Helene Henrichsen deltager i mødet fra kl. 16.20 

  

  

Beslutning 

Oplæg og orientering vedr påtænkte besparelse ved Lars Olesen, Centerchef og Helene 

Henrichsen, afdelingsleder, begge fra Sundhed og omsorg. 

Oplægget blev livvligt diskuteret og der blev enighed om at DH alene fremsender hø-

ringssvar. Fristen herfor er senest den 23.12.2016. 

  

27.00.00-G01-76-15 

49.        Tilsynsrapport Center Midtbyen 

Administrationen indstiller, 

til orientering om tilsynsrapporten vedr Center Midtbyen v/ Bo Christensen 

Beslutning 
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Bo Christensen, leder Center Midtbyen orienterede om tilsynsrapporten fra 2016. Der 

arbejdes målrettet og allerede målbart positivt med faglige mål. Det sundhedsfaglige og 

pædagogiske personale er slået sammen hvilket sikrer en bedre sparring og løsning af 

opgaver.  

Bilag 

 Tilsynsrapport Center Midtbyen 2016 

  

27.00.00-G01-76-15 

50.        Rundvisning Sundhedscentret 

Administrationen indstiller, 

til rundvisning på Sundhedscentret ved Helene Henrichsen 

Beslutning 

Fin rundvisning og orientering af brug af sundhedscentret ved Helene Henrichsen. Tak 

for det!. 

  

27.00.00-G01-76-15 

51.        Handicapprisen 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse og udpegelse af modtager af Handicapprisen. 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget 2 kandidater til prisen. Navn og beskrivelse heraf medtages på mødet. 

Beslutning 

Handicaprådet nåede til enighed om at udpege 1 af de 2 kandiater. Offentliggørelse sker 

først ved Nytårskuren i jan 2017. 

  

27.00.00-G01-76-15 

52.        Orientering vedr. anononym Borgerrådgvining 

Administrationen indstiller, 

til orientering ved vedlagte bilag.  

Bilag/Punkt_49_Bilag_1_Tilsynsrapport_Center_Midtbyen_2016.pdf
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Sagsfremstilling 

Ved dagsordenens udsendelse har det ikke været muligt at lave aftale om, at en af de 3 

borgerrådgivere møder op til mødet. 

Beslutning 

Udsat til næste møde pga tidsmangel. 

Bilag 

 Social Anonym Borgerrådgivning 
 borgerådgiver skema.docx 

  

27.00.00-G01-76-15 

53.        Udpegning af fokus områder for arbejdet i 2017 

Formanden indstiller, 

til drøftelse af udpegning af fokus områder for arbejdet i 2017. 

Sagsfremstilling 

Der foreligger forslag om, at  revidere forretningsordenen og vedtægter, herunder sam-

mensætningen af rådets medlemmer. 

Beslutning 

Udsat til næste møde pga tidsmangel. 

  

27.00.00-G01-76-15 

54.        Årsmøde 2017 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse af deltagelse i DH s Årsmøde den 7. februar 2017. 

Sagsfremstilling 

Sæt kryds i kalenderen 7. februar 2017 

  

Fordomme forhindrer ofte mennesker med handicap i at deltage fuldt og helt i samfundet.  

Bilag/Punkt_52_Bilag_1_Social_Anonym_Borgerraadgivning.pdf
Bilag/Punkt_52_Bilag_2_borgeraadgiver_skemadocx.pdf
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Hvordan kan du være med til at bekæmpe fordommene lokalt som medlem af et kommu-
nalt handicap, formand i idrætsforeningen eller som spejderleder? 

  

Kom og bliv klogere på det, når Det Centrale Handicapråd holder årsmøde 7. februar 2017. 

  

Det gode møde mellem mennesker med og uden handicap er den bedste måde at nedbryde 
fordomme om handicap. Det er konklusionen i en strategi om holdninger og handicap, som 
Det Centrale Handicap har lavet. Nu bruger vi årsmødet på at få inspiration, viden og gode 
idéer til, hvordan vi samme kan nedbryde fordomme.  

  

Så deltag i debatten og få ideer med hjem til det lokale arbejde på Det Centrale Handicap-
råds årsmøde den 7. februar 2017 på Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg. 

  

Dagen byder på oplæg, debat, afstemninger, deltagerdiskussioner i grupper og underhold-
ning.  

Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Du får en invitation i december.  

Vi glæder os meget og håber, at du har lyst til at deltage.  
  
  
Med venlig hilsen 

  

Gitte Wind Lystrup 
  

Det Centrale Handicapråd / Frivilligrådet 
Bredgade 25, F.4 

1260 København K 

Direkte tlf. 33 36 73 21 
tlf. 33 11 10 44 /  

www.dch.dk / www.frivilligraadet.dk 

  
  

 

 
  

Følg DCH på Facebook og twitter 
www.facebook.com/detcentralehandicapraad 

www.twitter.com/medborger 

  
Vi arbejder for at fremme positive holdninger til mennesker med handicap med kampagnen 'Det er 

ikke et handicap'. Følg os på:  
www.facebook.com/deterikkeethandicap 

  

Beslutning 

http://www.dch.dk/
http://www.frivilligraadet.dk/
http://www.facebook.com/detcentralehandicapraad
http://www.twitter.com/medborger
http://www.facebook.com/deterikkeethandicap
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Udsat pga tidsmangel. 

  

27.00.00-G01-76-15 

55.        Ankestyrelsen, statistik for Struer kommune 

Administrationen indstiller, 

ankestyrelsens statistik for 1. halvår 2016 til orientering v/ HOPS 

Sagsfremstilling 

 Administrationen indstiller, 26. oktober 2016, pkt. 43: 

Ankestyrelsens statistik for 1. halvår 2016 til orientering. v/HOPS 

 

 

Handicaprådet, 26. oktober 2016, pkt. 43: 

Udsat, da der var afbud fra HOPS. 

Beslutning 

Udsat til næste møde pga tidsmangel. 

Bilag 

 Ankestatistik - Struer Kommune.pdf 

  

27.00.00-G01-76-15 

56.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

til orientering fra de enkelte medlemmer 

Beslutning 

Udsat pga tidsmangel. 

  

 

 

Bilag/Punkt_55_Bilag_1_Ankestatistik__Struer_Kommunepdf.pdf
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