
 

 

  
 

 
Handicaprådet 

Referat 
 
 
 
Møde 4. december 2018 kl. 16:00 i Mødelokale i HOPS, indgang B 
 
Afbud fra Marianne Bredal. Stedfortræder Palle Lykke Ravn deltager. 
 
 
Pkt. Tekst Side 

46 Velfærdsbygning Peter Bangs Vej - Mathias Morgen kl. 16.00 1 

47 Samarbejde om hjælpemidler - Birgitte Borg kl. 16.15 1 

48 Personlige tillæg - Anette Jul Mortensen kl. 16.30 2 

49 Mødeplan 2019 2 

50 Kandidater til Handicapprisen  3 

51 Til orientering 3 

52 Evt.  4 
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46.        Velfærdsbygning Peter Bangs Vej - Mathias Morgen kl. 16.00 

Resumé 

Punktet har tidligere været behandlet på Handicaprådets møde d. 21. august 2018. 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Projektleder Mathias Morgen deltager på mødet kl. 16 og orienterer om udkastet til 
"frontoffice". 
Handicaprådet ønsker en uddybning af hensigterne med planen. 

Beslutning 

Mathias Morgen blev desværre nødt til at melde afbud, da der var sket noget uopsætteligt. Han 
orienterer om, at kommunen har hyret SiGNAL arkitekterne til at give et skitsebud på en front Office. 
De har rigtig mange års erfaring med præcist dette - særligt hvordan man håndterer og tager hensyn 
til mange forskellige typer borger, der fremover skal rundt i huset. Deres bud vil blive præsenteret 
for hele centerchef gruppen den 12. december. 
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47.        Samarbejde om hjælpemidler - Birgitte Borg kl. 16.15 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet har på mødet d. 16. oktober 2018 efterlyst en orientering om det fremti-
dige samarbejde vedr. hjælpemidler. 
Funktionsleder Birgitte Borg Jensen vil på mødet orientere kort om samarbejdet på drift-
niveau. 

Beslutning 

Rådet orienteres om at Struer, Holstebro og Lemvig kommune har indgået en aftale og 
oprettet nyt fælles center for hjælpemidler. Hjælpemiddelcenter NordVest I/S.  
De enkelte kommuner visiterer fortsat til hjælpemidler. 
Der er tale om såvel personlige som individuelle og APV hjælpemidler.  
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48.        Personlige tillæg  - Anette Jul Mortensen kl. 16.30 

Resumé 

Punktet var sat på Handicaprådets møde d. 16. oktober, men måtte udsættes pga. af-
bud. 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Orientering om personlige tillæg. 
Centerchef for Borgerservice og Arbejdsmarked, Anette Jul Mortensen deltager på mødet 
kl. 16.30 og orienterer om personlige tillæg. 

Beslutning 

Chalotte Nedergaard Nielsen og Anette Jul Mortensen orienterer om personlige tillæg. 
Det aftales at slides fra oplægget vedhæftes referatet.  

Bilag 

• Oplæg til handicapråd - personlige tillæg 
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49.        Mødeplan 2019 

Administrationen indstiller, 

til vedtagelse af mødeplan for 2019. 

Sagsfremstilling 

Forslag til Handicaprådets mødeplan for 2019. 
Mødeplan vedlagt. 

Beslutning 

Mødet den 9. oktober flyttes til tirsdag den 17.9 således at handicaprådet har mulighed 
for høring til budget 2020.  

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_48_Bilag_1_Oplaeg_til_handicapraad__personlige_tillaeg.pptx
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Bilag 

• Mødedatoer 2019 Handicaprådet 

  

27.69.48-G01-1-18 

50.        Kandidater til Handicapprisen  

Administrationen indstiller, 

til beslutning om, hvem der skal tildeles årets handicappris. 

Sagsfremstilling 

Frist for indlevering af navne på kandidater til handicapprisen er 19. november kl. 8.00. 
Der er modtaget 6 begrundede indstillinger til kandidater. Navne på kandidaterne frem-
går af særskilt materiale, som udelukkende er sendt til Håndicaprådets medlemmer. 
Prisen uddeles til Nytårskuren.  

Beslutning 

Handicaprådet har nomineret 3 kandidater og udvalgt årets handicappris.  
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51.        Til orientering 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

På Handicaprådets sidste møde ønskede man følgende sager taget op: 
  

• Handicapparkering ved Rådhuset. Næstformanden oplyser, at sagen er bragt i or-
den. 

• Tilgængelighed til byrådsmøder, vielser mv. Handicaprådet ønsker, at der sikres 
tilgængelighed for handicappede til Rådhuset.  

• Mail fra ISAAC om alternativ og supplerende kommunikation. Der opfordres til, at 
Handicaprådet sætter fokus på, at borgere med kommunikative udfordringer får 
adgang til alternative muligheder.  

• Svar fra Byggeafdelingen på henvendelse om fravigelse af procedure for høring af 
Handicaprådet. Fremover vil byggesager, som kan medføre udfordringer med til-
gængelighedsbestemmelser snarest blive sendt i høring, og der vil kun i særlige 
tilfælde blive meddelt dispensation, hvis det vurderes, at bestemmelserne er til-
godeset på anden vis. 

• Orientering fra formanden vedr. afholdt møde ifb. byggesager. 

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_49_Bilag_1_Moededatoer_2019_Handicapraadet.pdf
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Beslutning 

Orientering givet.  
  
Punktet vedr ISAAC sættes på et kommende møde i handicaprådet.  

Bilag 

• Svar fra Byggekontoret 
• ISAAC - alternativ og supplerende kommunikation 
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52.        Evt.  

Administrationen indstiller, 

til drøftelse og orientering. 

Sagsfremstilling 

Evt. 
Drøftelse og orientering.  

Beslutning 

På næste møde: 
  
Dagsordenpunkt: 
Kommunale teleslynger.  
  
 
 

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_51_Bilag_1_Svar_fra_Byggekontoret.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_51_Bilag_2_ISAAC___alternativ_og_supplerende_kommunikation.pdf
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