
 

 

  
 

 
Handicaprådet 

Referat 
 
 
 
Møde 18. juni 2019 kl. 16:00 i Mødelokale HOPS 
 
Mødet starter kl. 16 i mødelokalet HOPS. 
  
Kl. 17 - 18 deltager Handicaprådet i budgetorienteringen (kultur/fritid og tek-
nik/miljø/klima) i Folkets Hus, hvorefter ordiært møde fortsætter i HOPS mødelokale. 
  
Der vil være sandwich eller lign. kl. ca. 18.15 i HOPS. 
Mødet forventes afsluttet kl. 19. 
  
Afbud fra Anja Lyngklip og stedfortræder samt Claus Hansen. 
Desuden forlod Marianne Bredal og Per Ravn Larsen mødet kl. 17. 
 
 
Pkt. Tekst Side 

18 Velfærdsbygning Peter Bangs Vej - Jørn Bech Ladekjær kl. 16.00 1 

19 Metoder VIA NOVA - Gitte Clausen kl. 16.15 1 

20 Café TROIA - orientering om opdeling - Lene Hornstrup kl. 16.30 2 

21 Benchmarking STU-området - Lene Hornstrup kl. 16.45 2 

22 Orientering om budget for kultur/fritid og teknik/miljø/klima 3 

23 Høringssvar kommunens budget 2020 - 2023 3 

24 International handicapdag 2019 4 

25 Indkommet materiale 4 

26 Evt. 5 
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18.        Velfærdsbygning Peter Bangs Vej - Jørn Bech Ladekjær kl. 16.00 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Velfærdshus Peter Bangs Vej. 
Orientering ved Jørn Bech Ladekjær om status m.v. for projektet. 
Jørn Bech Ladekjær møder kl. 16.00. 

Beslutning 

Jørn Bech Ladekjær giver en orientering vedr. planen for Peter Bangs Vej.  
  
Der er fokus på adgang for alle borgere. Bygningen forventes certificeret af firmaet "God 
adgang", når bygningerne står færdige.  
  
Stueplan for den nye bygning bliver fyldt med små mødelokaler, hvor borgerne kan mø-
des med kommunens medarbejdere. Der er tænkt ind med digitale løsninger, hvor der 
bookes mødelokaler ifm. der oprettes aftaler.  
  
Der arbejdes med at ansætte en "floorwalker", som skal kunne hjælpe borgerne med at 
finde på plads i det nye. 
  

27.69.48-G01-3-18 

19.        Metoder VIA NOVA - Gitte Clausen kl. 16.15 

Administrationen indstiller, 

Center for uddannelse og beskæftigelse, VIA NOVA, Gimsinglundvej. 
  
Orientering fra centerleder Gitte Clausen om de specifikke metoder, der anvendes i ar-
bejdet med fleksjobansatte og ressourceforløbsborgere på VIA NOVA. 
Gitte Clausen og Susanne Korsgaard møder kl. 16.15. 
  

Sagsfremstilling 

Punktet udsat på sidste møde pga. af forfald. 
  

Beslutning 

Gitte Lykke Clausen og Susanne Korsgaard giver et oplæg om virksomheden VIA NOVA.  
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Gitte sender en opgørelse til Hanne Bredtoft over fordelingen af de fleksjobsansattes 
baggrund, før de fik et fast arbejde. Derudover sendes oplægget med ud sammen med 
referatet.  

Bilag 

• Oplæg handicaprådet 18.6.19.pptx 

  

27.69.48-G01-3-18 

20.        Café TROIA - orientering om opdeling - Lene Hornstrup kl. 16.30 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Cafén i TROIA er flyttet, og formanden har modtaget en bekymring for, om de svageste 
borgere fortsat kan benytte tilbuddet. 
Orientering ved Lene Hornstrup. 
Lene mødet kl. 16.30. 

Beslutning 

Lene giver en orientering om, at café TROIA fortsat har åbent for borgere uden visitati-
on.  
  
Caféen har åbent tirsdag og torsdag kl. 9.30 - 12.30. Onsdag og fredag kl. 19.00 - 
21.00. Lørdag og søndag kl. 11.00 - 13.00. 
  

27.69.48-G01-3-18 

21.        Benchmarking STU-området - Lene Hornstrup kl. 16.45 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Der er foretaget benchmarking-undersøgelse af 8 kommuner, herunder bla. Struer 
Kommune inden for STU-området. 
Lene Hornstrup orienterer om undersøgelsen.  

Beslutning 
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Lene giver en orientering om analyse, som er lavet på baggrund af undervisningsmini-
steriet. Struer Kommunes STU har været en del af analysen. 
  
Der er pt. 100% fuldførelse for elever i Struer Kommunes STU. Der orienteres om. at 
Struer Kommune bevilger STU for en særlig høj grad af STU-uddannelse sammenlignet 
med nabokommunerne.  

Bilag 

• STU benchmarkanalyse 
• Benchmark STU - best practise 

  

27.69.48-G01-3-18 

22.        Orientering om budget for kultur/fritid og teknik/miljø/klima 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Handicap, social og psykiatri har d. 21. maj modtaget mail med indkaldelse af Handicap-
rådet til orientering om budget vedr. Kultur- og Fritidsudvaget samt Teknik-, Miljø- og 
Klimaudvalget. 
Mødet holdes tirsdag, d. 18. juni kl. 17 - 18 og er altså sammenfaldende med Handicap-
rådets ordinære møde. Mødet bliver derfor afbrudt for at deltage i budgetorienteringen, 
hvorefter Handicaprådets ordinære møde fortsætter i mødelokalet i HOPS. 
  

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning.  

Bilag 

• Indbydelse 

  

27.69.48-G01-3-18 

23.        Høringssvar kommunens budget 2020 - 2023 

Administrationen indstiller, 

til høring. 
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Sagsfremstilling 

Kommunens budget 2020 -2023. 
Høringsmateriale udsendes 14. juni, og der afholdes orienteringsmøde om budgettet d. 
17. juni. 
Handicaprådet skal afgive høringssvar, og svarfristen er 28. juni kl. 10. 
Det foreslås, at der på mødet drøftes pejlemærker, og at der efterfølgende udarbejdes et 
udkast, som sendes til udvalgets medlemmer for kommentarer. 

Beslutning 

Handicaprådet giver følgende høringssvar ift. budget 2020. 
  
Rådet udtaler stort tilfreds med de tiltag, som er lavet i Helhedsplanen på B&U-området 
ift. forebyggende indsatser og 2-lærer-system.  
  
Der gives udtryk for en stor bekymring ift. finansieringen af helhedsplanen gennem om-
prioritering og det provenu, som er lagt ind i planen, hvor handicaprådet ikke mener, at 
det er rimeligt, der skal finansieres med besparelser på specialundervisningen. 
  
Jeanette skriver sammen med sekretæren for rådet et høringsbrev.  
  

27.69.48-G01-3-18 

24.        International handicapdag 2019 

Administrationen indstiller, 

til principbeslutning om, hvorvidt Handicaprådet skal deltage i aktiviteter. 
  

Sagsfremstilling 

Der afholdes international handicapdag tirsdag, d. 3. december 2019. 
Der ønskes stillingtagen til, hvorvidt Handicaprådet skal deltage i aktiviteter.  
Temaer på dagen kunne være beskæftigelse og uddannelse, PEER-støtte, KLAP-job. 

Beslutning 

Der orienteres om, at der på den internationale handicapdag vil blive arbejdet på et ar-
rangement den 3.12. Handicaprådet deltager ikke som arrangør.  
  

27.69.48-G01-3-18 

25.        Indkommet materiale 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 
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Sagsfremstilling 

• Rapport om brandsikkerhed i plejeboliger er udarbejdet af ingeniørfirmaet Niras 
på foranledning af Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet på baggrund af svar fra 
77 kommuner. Teknisk chef Jørn Bech Ladekjær har givet bemærkninger til sva-
rene fra Struer Kommune. Bilag vedlægges.  

• Kvalitetskrav til førerhunde. Landsforeningen af Førerhundebrugere har frem-
sendt brochure vedr. 10 kvalitetskrav til førerhunde. Bilag vedlægges. 

• Orientering fra Dansk Handicap Forbund om høring ifm. udbud af genbrugshjæl-
pemidler. 

  

Beslutning 

Delpunkt - genbrugshjælpemidler. 
  
Handicaprådet er utilfredse med, at post, som er adresseret til Handicaprådet, ikke vide-
reformidles til rådet. Det er rådet oplevelse, at materiale vedr. genbrugshjælpemidler 
ikke er blevet tilsendt rådet. Materialet er kun tilgået Handicaprådet på kraftig opfor-
dring. Der udfærdiges en henvendelse til administrationen og kommunaldirektør for ud-
trykke rådets utilfredshed.  

Bilag 

• Følgebrev førerhunde 
• Brochure førerhunde 
• 10 kvalitetskrav til førerhunde 
• VS: Brev til handicaprådet 
• VS: Hjælpemidler 
• SV: Brandsikkerhed i plejeboliger 

  

27.69.48-G01-3-18 

26.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Evt.  

Beslutning 

Høringsmateriale vedr. helhedsplan for Børn- og Ungeområdet blev uddelt til medlem-
merne på mødet. 
Jeanette Enevoldsen beklager, at helhedsplanen for børn- og ungeområdet ikke er blevet 
tilsendt handicaprådet. Høringsperioden forlænges derfor. 
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Jeanette Enevoldsen vil give gennemgang af helhedsplanen for DH.  
  
Lene Hornstrup orienterer om, at der i morgen er 10 års jubilæum for Skovhjælperne, 
som er en del af dagtilbuddet VITA. Projektet indeholder, at nogle af kommunens svage-
ste borgere gør en indsats i samarbejde med Naturskolen ift. renholdelse af et afgrænset 
område af Klosterheden.  
  
Mona rejser en forespørgsel vedr. tildeling af hjælpemidler for borgere, som ikke er fær-
digudredt. Det er en opfattelse, at borgere ikke modtager den hjælp, som kunne bidrage 
til, at de kan følge behandlingsplaner (genoptræning) optimalt. Rådet vil på kommende 
møde have en orientering omhandlende visitering til hjælpemidler for borgere, som ikke 
er færdigt udredte.  
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