
 

 

  
 

 
Handicaprådet 

Referat 
 
 
 
Møde 30. januar 2019 kl. 16:00 i Mødelokale HOPS 
 
Fraværende: Marianne Bredal, Mona Rask 
 
 
Pkt. Tekst Side 

1 Projekt Østergade 16 - John P. Hansen kl. 16.00 1 

2 Alternative kommunikationsmidler - Birgitte Borg kl. 16.30 1 

3 Kommunale teleslynger - Jørn Bech Ladekjær kl. 16.45 2 

4 Årshjul 2019 3 

5 Tilsynsrapport Center Nord 4 

6 Tilsynsrapport Center Midtbyen 4 

7 Sundhedsaftale 2019 - 2023 5 

8 Beretning for Handicaprådet 6 

9 Indkommet materiale 6 

10 Evt.  7 
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1.        Projekt Østergade 16 - John P. Hansen kl. 16.00 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet har ønsket en orientering om planer for den åbne plads Østergade 16. 
John Patuel Hansen deltager på mødet kl. 16.15 for orientering om sagen. 

Økonomi 

  

Beslutning 

Orientering om masterplan med fokus på Østergade 16. Formålet er at give lyst til op-
hold samtidig med plads til aktiviteter. Handicaprådet gør opmærksom på: 

• Sikring af handicap-parkeringspladser både i forbindelse med renoveringen og i 
den endelige løsning 

• Valg af belægning. At der trods valg af glat granitbelægning tages højde for, at 
belægningen ikke glider fra hinanden gennem tid, som det er set i gågaden. 

• Valg af bænke med rygstøtte. 
• Hygge-/lækroge som både skærmer for vinden og skaber tryghed for de borger-

grupper, der ikke kan være i meget store åbne rum. 
• Sikre inddragelse af God Adgang, når nu Struer Kommune har abonnement. 

  
Handicaprådet vil gerne have fremsendt bilag og link med referat. Handicaprådet vil me-
get gerne inddrages løbende i processen. 

Bilag 

• Masterplan Struer midtby Østergade 16 
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2.        Alternative kommunikationsmidler - Birgitte Borg kl. 16.30 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 
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Handicaprådet har på sidste møde vedtaget, at punktet vedr. alternativ og supplerende 
kommunikation foranlediget af henvendelse fra ISAAC - skulle sættes på mødet. 
Birgitte Borg, funktionsleder i Sundhed og omsorg, deltager i mødet kl. 16.30 for orien-
tering om punktet.  

Økonomi 

  

Beslutning 

Orientering fra Birgitte. Området dækker over alle aldersgrupper. 
Målgruppen er borgere, som har funktionsnedsættelser, der vanskeliggør tale. Struer 
Kommune har en aftale med Center for kommunikation, som samarbejder med Alterna-
tiv Supplerende Kommunikation. 
Borgere henvises fra alle typer af medarbejdere. 
CFK indhenter samtykke fra borger til at indhente informationer fra forskellige instanser. 
Derefter udarbejdes en udredning, og så sker der en afprøvning af hjælpemidler. Status 
sendes til sagsbehandleren i det aktuelle center. Herefter skal der ske en kommunal af-
gørelse og bevilling. 
Borgeren modtager afgørelsen og kan herefter få vejledning fra CFK. Eventuelle hjælpere 
og medarbejdere kan ligeledes få vejledning fra CFK. 
Typer af hjælpemidler spænder fra meget simple fysiske redskaber til digitale løsninger. 
Priser er fra få hundrede kroner til 100.000 kr. Der kan være tale om egenbetaling, så-
fremt borgeren ønsker en dyrere løsning end den foreslåede. 
CFK oplever en stor stigning i borgere med skader fra hjernerystelser. 

./. https://vidensportal.dk/handicap/mennesker-med-komplekse-
kommunikationsbehov/alternativ-og-stottende-kommunikation 
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3.        Kommunale teleslynger - Jørn Bech Ladekjær kl. 16.45 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet har på sidste møde fremsat ønske vedr. orientering om kommunale tele-
slynger. 
Jørn Bech Ladekjær møder kl. 16.45 for orientering om teleslynger i kommunale bygnin-
ger. 

Økonomi 

  

Beslutning 
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Der findes teleslyngeanlæg på forskellige adresser - forskellige kommunale institutioner. 
Der opleves, at man de enkelte steder ikke kan finde ud af at anvende teleslyngeanlæg-
get. Men det er de enkelte instutioner, som indkøber anlæggene - og dermed også den 
enkelte institution, som skal sørge for anvendelsen. 
  
Der efterspørges en overordnet plan for at kunne hjælpe med anlæggene. Hvem har 
ansvaret (sikring af lyd i lydens by)?  
Forslag om at samle ansvaret hos én enhed (som f.eks. service af alarmer). 
  
Eksempel på et arrangement for hørehæmmede på biblioteket, hvor ingen var i stand til 
at få teleslyngeanlægget til at virke. 
Kun Aktivitetescentret har det på hjemmesiden, men i forbindelse med God Adgang er 
der en proces i gang med flere kommunale bygninger. 
Lovkrav (nybyggerier) om at forsamlingslokaler/fælles aktivitetslokaler har teleslyngean-
læg - mangler bla. på sundhedscentret. 
Ønske om at Jørn Bech Ladekjær orienterer skriftligt om, hvorvidt Struer Kommune lever 
op til lovgivningen i forbindelse med f.eks. sundhedscentret. 
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4.        Årshjul 2019 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse af forslag til årshjul. 

Sagsfremstilling 

Administrationen har udarbejdet forslag til årshjul 2019 for Handicaprådet. 

Økonomi 

  

Beslutning 

Ønske om at sætte mærkesager på årshjulet. Denne drøftelse sættes på handicapråds-
møde løbende.  
Aftale om at der tilføjes tilsynsrapport for Nordstjernen på årshjul, når tilsynsrapporten 
er modtaget (forventeligt juli).  

Bilag 

• Årshjul 2019 Handicapårdet januar 
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5.        Tilsynsrapport Center Nord 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Der foreligger tilsynsrapport fra 18/12 2018 fra SocialtilsynMidt for Center Nord. 
Tilsynet vurderer, at Center Nord lever op til kravene, jfr. § 6 i lov om socialt tilsyn. 
Rapporten vil blive behandlet på Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 
d. 5. februar 2019. 

Økonomi 

  

Beslutning 

Flot resultat. Men der er selvfølgelig enkelte bemærkninger. 

Bilag 

• Tilsynsrapport Center Nord december 2018 
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6.        Tilsynsrapport Center Midtbyen 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Der foreligger tilsynsrapport fra 28/11 2018 fra SocialtilsynMidt for Center Midtbyen. 
Tilsynet vurderer, at Center Midtbyen lever op til kravene, jfr. § 6 i lov om socialt tilsyn. 
Rapporten vil blive behandlet på Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 
d. 5. februar 2019. 
  

Økonomi 

  

Beslutning 
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Spørgsmål til om STUgruppen skaber udfordringer ift. bemærkningerne i tilsynsrappor-
ten? 
Handleplan for opmærksomhedspunkt ift. dokumentation og mål/delmål er iværksat. 
Ønske om at få medsendt handleplaner med referatet. 

Bilag 

• Tilsynsrapport Center Midtbyen november 2018 
• Handleplan tilsyn Midtbyen 
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7.        Sundhedsaftale 2019 - 2023 

Administrationen indstiller, 

til høring. 

Sagsfremstilling 

Sundhedsaftalen 2019 - 2023. 
RegionMidtjylland, Sundhedskoordinationsudvalget, sender udkast til "Sundhedsaftalen 
2019 - 2023 - Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance" til høring. 
Høringssvar skal være sendt senest 1. marts 2019. 
Sundhedskoordinationsudvalget vil efter høringen behandle forslag til endelig sundheds-
aftale i april 2019, hvorefter aftalen sendes til endelig behandling i region og kommuner i 
maj - juni 2019. Aftalen træder i kraft 1. juli 2019. 
Med aftalen ønsker man at fortsætte den positive udvikling af et nært og sammenhæn-
gende sundhedsvæsen, hvor der sikres balance i forhold til samfundsøkonomien og de 
økonomiske konsekvenser for de enkelte parter. Der er prioriteret tre indsatsområder: 
Forebyggelse, sammen om den ældre borger og udvikling i den nære psykiatri. 
  

Økonomi 

  

Beslutning 

Handicaprådet bakker op omkring målsætningerne og indsatsmålene, men der er en be-
kymring for, om opgaverne lander hos kommunerne, og at der ikke følger de nødvendige 
midler med. Denne bemærkning sendes videre til Social-, sundheds- og arbejdsmar-
kedsudvalget. 
  
Handicaprådet skal være proaktive omkring at arbejde ud fra borgernes præmisser og 
samarbejde med de frivillige organisationer - dette skal tænkes ind i årshjulet. 

Bilag 
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• Høringsbrev  
• Høringsversion sundhedsaftale 2019-2023 
• Høringsparter Sundhedsaftalen 2019-2023 
• Plancher høringsversion sundhedsaftalen 2019-2023.pdf 
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8.        Beretning for Handicaprådet 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse. 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet ønsker drøftet, hvorvidt der skal udarbejdes en årlig beretning om Handi-
caprådets arbejde. 
I givet fald tænkes arbejdet igangsat således, at første beretning vil være for 2019. 

Økonomi 

  

Beslutning 

Forslag om at bruge beretning for 2016 som grundlag for en beretning for Handicaprå-
dets virke i 2019. Selve udformningen drøftes på næste Handicaprådsmøde. 
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9.        Indkommet materiale 

Administrationen indstiller, 

til orientering og evt. tilmelding.  

Sagsfremstilling 

Der er d. 7. december 2018 modtaget invitation fra COK i samarbejde med Socialstyrel-
sen til national handicapkongres, som afholdes i Odense d. 24. april 2019. 
Prisen er 1.950 kr./deltager. Tilmeldingsfrist 15. marts. 
Temaet er beskæftigelse, uddannelse og handicap, og der vil blive sat fokus på, hvordan 
borgere med handicap i højere grad kan blive en del af arbejdsmarkedet.  
  
  

Økonomi 
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Beslutning 

Fire medlemmer deltager på vegne af Handicaprådet. Vigtigt at flere deltager så der sik-
res videndeling. Den enkelte kontakter Hanne B for tilmelding 

Bilag 

• Konference 
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10.        Evt.  

Administrationen indstiller, 

til drøftelse/orientering.  

Sagsfremstilling 

Evt.  
Til drøftelse/orientering. 
  
Vedr. fremmøde til Handicaprådets møde: Da der ikke er personale til stede i HOPS- af-
delingen, når Handicaprådets møder holdes, skal vi orientere om, at der tidligst er åbent 
i afdelingen kl. 15.50, hvor Bo Christensen vil være til stede. 

Økonomi 

  

Beslutning 

Taget til efterretning. 
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Underskrifter 
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11.        Ændret procedure i Hørecentret 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse. 

Sagsfremstilling 

Iflg. aftale med formanden ønsker Hanne Christensen optaget flg. punkt på dagsorde-
nen: 
  
Der er ændret procedure for adgang i Hørecentret for borgere.  
Det ser ud til, at de berørte ikke har kendskab til ændringen, hvorfor det ønskes drøftet, 
hvordan kendskabet til ændringen kan øges.  

Økonomi 

  

Beslutning 

I efteråret 2018 stoppede det samlede samarbejde med kommuner under center for 
kommunikation grundet andre kommuners ønske om at stoppe. Struer Kommune vide-
reførte en løsning, hvor det kræves, at borgeren ringer for at lave en aftale forud.  
Bekymringen fra CFK er, at der er borgere, som formår at møde op, men ikke formår at 
ringe og lave en aftale. 
  
Meget svært at finde informationen på struer.dk: http://struer.dk/borger/sundhed-og-
sygdom/sundhedstilbud/horepaedagog - og borgere oplever pt., at ingen har kendskab 
til ændringen. 
Generelt opleves det, at der mangler information. Rigtig ærgeligt at være på bagkant 
med dette. 
  
Hvordan kan det sikres, at det bliver set? Vigtigt at det meldes meget tydeligt ud til de 
berørte borgere, men en udfordring at vi ikke kender alle borgere, som er berørt. 

• Lægges på som en nyhed på struer.dk. 
• Store fysiske opslag på relevante steder f.eks. sundhedscenter 
• Annonce i ugeavisen Struer 
• Folder/opslag til udlevering af hjemmehjælpere, støttekontaktpersoner ol. 
• Presseomtale/artikel gennem ugeavisen Struer 

  
Dette svigt i kommunikation skal sendes videre til såvel ansvarligt center, Byråd, kom-
munaldirektør samt kommunikationsteam. Hanne Bredtoft laver udkast til brev, som 
godkendes og fremsendes af formanden. Det er vigtigt, at der handles hurtigt. Hele 
Handicaprådet skal have tilsendt det færdige brev efter afsendelse til Byråd mv. - og 
lægges på sagen.  
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Bilag 

• Brev til Byråd underskrevet 
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Underskrifter 
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