
 

 

  
 

 
Handicaprådet 

Referat 
 
 
 
Møde 16. oktober 2018 kl. 16:00 i Mødelokale i HOPS, indgang B 
 
Fraværende: Anja Lyngklip, Marianne Bredal, Claus Hansen. 
 
 
Pkt. Tekst Side 

37 Personlige tillæg - Anette Jul Mortensen kl. 16.00 1 

38 Dispensation fra tilgængelighedsbestemmelser 1 

39 Orientering: Sundhedsaftalen 2019 - 2023 2 

40 Orientering: omsorgsrapport 2017/18 3 

41 Orientering: Bestilling af pladser i Den Regionale Specialtandpleje 2019 4 

42 Handicapprisen - årlig uddeling 5 

43 Orientering fra dialogmøde 5 

44 Indkommet materiale  6 

45 Evt. 6 
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37.        Personlige tillæg - Anette Jul Mortensen kl. 16.00 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Orientering om personlige tillæg. 
Anette Jul Mortensen, centerchef for Borgerservice og Jobcenter, vil orientere om per-
sonlige tillæg. 

Beslutning 

Punktet er udsat grundet afbud 
  

27.69.48-G01-1-18 

38.        Dispensation fra tilgængelighedsbestemmelser 

Plan og miljø indstiller, 

til orientering. 
Administrationen indstiller desuden til drøftelse af procedure for, hvordan vi fremover 
sikrer Handicaprådets mulighed for at afgive bemærkninger inden sagens afgørelse. Kan 
en henvendelse pga. tidsnød f.eks. afgøres af formand og næstformand eller skal der 
indkaldes til ekstraordinært møde. 

Sagsfremstilling 

Fra Plan og Miljø, byggesagsbehandler Henning Uth Sørensen er modtaget følgende: 
 
"Hej Hanne 
  
Hermed fremsendes afgørelse om at meddele dispensation fra tilgængelighedsbestemmelserne i 
forbindelse med opførelse af en gangbro ved Nordvestjysk Fjordkultur på Havnevej . 
  
Jeg har ikke haft mulighed for at drøfte sagen med formand for Handicaprådet Jeanette Juul Quaade.  
  
Byggesagen omfatter opførelse af ny gangbro foran bygningen Havnevej 6. Gangbroen skal benyttes 
af personer som kan se ind til de arbejdende værksteder, og følge med i arbejdet med primært at 
istandsættes ældre træskibe. 
 
Fordi der at det ikke vil være muligt at udføre en rampe med et passende fald (hældning), som gør 
det muligt for kørestolsbruger at benytte rampen inden for det grundareal, som ansøger kan dispone-
re over.  
Og der kan henvises til en alternativ adgang med niveaufri adgang til bygningens arbejdende værk-
steder finder vi at hensynet til bestemmelsen om niveaufri adgang er tilgodeset, og derfor vurderer vi 
at der kan meddeles dispensation fra tilgængelighedsbestemmelserne. 
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Der stilles dog følgende vilkår: 

• der skal etableres fast belægning frem til den alternative adgang, hvor der er niveaufri ad-
gang, som kan benyttes af kørestolsbrugere og gangbesværede 

• der skal udføres tydelig skiltning frem til niveaufri adgang 
  
For spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig enten på telefon eller på mail. Jeg er dog på ferie 
frem til den 12. september 

./. Venlig hilsen  
 
Henning Uth Sørensen 
Byggesagsbehandler 
 
Direkte: 96 84 84 44  
E-mail: hus@struer.dk 
 
----------------------------------------------  
Plan og Miljø  
Struer Kommune, Østergade 11-15  
7600 Struer  
----------------------------------------------" 
  
  

Beslutning 

Teknisk forvaltning skal straks de modtager ansøgninger/projekter henvende sig til han-
dicaprådet, således at rådet får mulighed for at reagere og give et høringssvar uanset 
om der skal gives dispensation eller ej. Sekretær for handicaprådet skal sende et svar til 
teknisk forvaltning, at nuværende procedure er uacceptabel, hvor der gives dispensation 
og efterfølgende søges blåstempling ved handicaprådet.  
  
I forhold til den konkrete sag mener handicaprådet at der var andre konstruktive forslag 
som kunne have været en bedre løsning.  
  
  

Bilag 

• Disp. fra tilgængelighedsbest., bilag 
• Havnevej 6 - Godkendt situationsplan 
• Havnevej 6 - Godkendt plantegning 

  

29.30.08-A00-1-18 

39.        Orientering: Sundhedsaftalen 2019 - 2023 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

mailto:hus@struer.dk
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_38_Bilag_1_Disp_fra_tilgaengelighedsbest_bilag.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_38_Bilag_2_Havnevej_6__Godkendt_situationsplan.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_38_Bilag_3_Havnevej_6__Godkendt_plantegning.pdf
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Sagsfremstilling 

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland fremsender til eventuel lokalpolitisk 
kommentering vedlagte udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper 
for samarbejdet i sundhedsaftalen 2019 - 2023. Dette udspil er udarbejdet på baggrund 
af de mange tilkendegivelser og input Sundhedskoordinationsudvalget modtog i forbin-
delse med afvikling af det politiske Kickoff den 12. juni 2018. 
  
Det er Administrationens vurdering, at det fremsendte udspil på fin vis følger op på alle-
rede iværksatte tiltag i det samarbejdende sundhedsvæsen. Ambitionen fra Sundheds-
koordinationsudvalget om, at skabe en større grad af politisk ejerskab for sundhedsafta-
len er et centralt omdrejningspunkt, i forhold til tempoet og indholdet i den igangværen-
de og fremtidige omstillingsproces af det danske sundhedsvæsen (flere sundhedsstilbud 
tættere på borgeren). Hertil bidrager udkastet ved at fremstå kortfattet og fokuseret i 
forhold til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper.  
  
Sagen har været til orientering i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 14. 
august 2018 og i Ældrerådet d. 27. august 2018. 
  
  

Beslutning 

Orientering er taget til efterretning.  
  
Opmærksomhed på at der kommer en ny høring i januar måned.  

Bilag 

• SKU-udspil 060718 
• Følgebrev udspil 060718 

  

29.15.12-K07-1-18 

40.        Orientering: omsorgsrapport 2017/18 

Sagsfremstilling 

Årsrapporten omhandler udviklingen på området det sidste år og orientering om nye 
tiltag 

Beslutning 

Orientering er taget til efterretning.  

Bilag 

• Omsorgstandplejerapport 2017 18 

  

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_39_Bilag_1_SKUudspil_060718.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_39_Bilag_2_Foelgebrev_udspil_060718.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_40_Bilag_1_Omsorgstandplejerapport_2017_18.pdf
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29.15.16-K07-1-18 

41.        Orientering: Bestilling af pladser i Den Regionale Specialtandpleje 
2019 

Sagsfremstilling 

Der er nu bestilt pladser i forhold til forventet forbrug af behandlingstilbuddet i Den Regi-
onale Specialtandpleje (RSP) for 2019 samt overslagsårene 2020-2022.  Denne bestilling danner 
grundlaget for indgåelse af den årlige rammeaftale med Regionen.  
  
Bestillingen har taget udgangspunkt i forbruget for de sidste år og bestillingen er uæn-
dret i forhold til sidste år. 
  
Oversigten over forbruget i de sidste år er medsendt og viser, at antallet af borgere, der 
har været i narkose, svinger rigtig meget både for voksne og børn.  
  
De voksne, der kommer i narkose, er både de borgere, der er regelmæssig tilknyttet 
RSP og de omsorgspatienter, som har behov for at blive behandlet i narkose samt hen-
visninger der kommer fra for eksempel distriktspsykiatrien og privat praksis. 
  
De børn, der kommer i narkose, er både dem, der regelmæssigt er tilknyttet RSP og de 
"almindelige" børn fra børne-unge tandplejen, som har et specielt/voldsomt behand-
lingsbehov, og som ikke kan gennemføre behandlingen i vågen tilstand. 
  
Vi ligger på nuværende tidspunkt på det rigtige niveau angående borgere, der er regel-
mæssig tilknyttet RSP, derfor ændres dette tal ikke. 
 
 
Administrationen indstiller, 14. august 2018, pkt. 103: 
  
 
 
Social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 14. august 2018, pkt. 103: 
Orientering givet. 

Beslutning 

Orientering taget til efterretning 

Bilag 

• Bestilling af behandlingstilbud i 2019 
• Aftalegrundlag specialtandpleje 2019 
• Overblik over forbrug i RSP 

  

27.69.48-G01-1-18 

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_41_Bilag_1_Bestilling_af_behandlingstilbud_i_2019.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_41_Bilag_2_Aftalegrundlag_specialtandpleje_2019.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_41_Bilag_3_Overblik_over_forbrug_i_RSP.pdf
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42.        Handicapprisen - årlig uddeling 

Administrationen indstiller, 

til orientering om procedure for uddeling af handicapprisen. 

Sagsfremstilling 

Struer Kommune uddeler hvert år et antal priser, heriblandt uddeler Handicaprådet Han-
dicapprisen. 
Alle kan indstille kandidater og alle kan modtage prisen. Indstilling sendes til Handicap-
rådets sekretariat c/o Handicap, social og psykiatri, hvorefter Handicaprådet træffer be-
slutning om, hvem der skal modtage prisen.  
Prisen er på 3.000 kr. og uddeles med de øvrige priser under kommuenes nytårskur, der 
afholdes hvert år i januar. 
Der annonceres i Uge Avisen, på kommunens hjemmeside og ved mail til foreninger i 
Struer Kommune. Der vedlægges notat om sidste års uddeling af priser. 
Til mødet vil der formentlig foreligge nye datoer for indstillingsfrist mv. for 2018. 
  

Beslutning 

Formulering er taget til efterretning og godkendt. 
  
Handicaprådet vil skabe interesse omkring handicapprisen - Jeanette Juul Quaade har 
påtaget sig opgaven.  

Bilag 

• Uddeling af priser mv. 

  

27.69.48-G01-1-18 

43.        Orientering fra dialogmøde 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Der afholdes 1. oktober 2018 dialogmøde mellem Ældreråd, Handicapråd, Social-, sund-
heds- og arbejdsmarkedsudvalg m.fl.  
Orientering fra mødet.  

Beslutning 

Handicaprådet var glade for at være inviteret til dialogmøde og deltager gerne fremad-
rettet.  

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_42_Bilag_1_Uddeling_af_priser_mv.pdf
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27.69.48-G01-1-18 

44.        Indkommet materiale  

Administrationen indstiller, 

indkommet materiale til orientering. 

Sagsfremstilling 

Der er d. 25. september 2018 modtaget invitation til KL's Handicap- og psykiatrikonfe-
rence d. 28. november 2018 i Aarhus. 
Invitation med program og tilmeldingsblanket er tidligere udsendt på mail til Handicap-
rådet. 
Prisen er 1.995 kr./deltager. 
Til orientering oplyses, at der i Handicaprådets budget for 2018 er afsat 34.159 kr. til 
møder, rejser mv. - heraf er brugt 3.392 kr.  

Beslutning 

Følgende ønsker at deltage i KLs handicap og psykiatri konference: 
Poul Erik Jensen, Hanne Christensen, Per Larsen Ravn, Jeanette Juul Quaade. 
Hanne Bredtoft tilmelder. 

Bilag 

• Invitation - konference 28. nov. 2018  
• Handicaprådet budget 2018 

  

27.69.48-G01-1-18 

45.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse og orientering. 
  

Sagsfremstilling 

Evt.  
Drøftelse og orientering. 
  

Beslutning 

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_44_Bilag_1_Invitation__konference_28_nov_2018.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_44_Bilag_2_Handicapraadet_budget_2018.pdf
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Det ønskes, at der er mulighed for at notere i referatet, hvem som er mødt. Der er afbud 
fra Anja Lyngklip, Marianne Bredal, Claus Hansen til dagens møde.  
  
Det skal undersøges om der er udpeget en ny stedfortræder for Anja Lyngklip som var 
stedfortræder for Egon Møller Lauritsen i Handicaprådet.  
  
Punkt til kommnede møde: Tilgængelighed til byrådsmøder og offentlige vielser på bag-
grund af avisartikel fra Dagbladet den 10.10.2018. Handicapparkering v rådhuset.  
  
Jeanette har efter sidste møde haft kontakt til Mathias Morgen og har modtaget et ud-
kast til "frontoffice" på Peter Bangs Vej. Mathias inviteres til næste møde for at uddybe 
hensigterne med planen.  
  
Per efterlyser en orientering omkring fremtidigt samarbejde vedrørende hjælpemidler. 
Punktet prioriteres på kommende møde.  
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