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1.

14-04-2021

Godkendelse af referat fra mødet den 10. marts 2021
27.69.48.P35

21/78

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Referat fra handicaprådets møde den 10. marts 2021 til godkendelse.
Referatet kan ses her: Referat.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2021
Godkendt.
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2.

14-04-2021

Retningslinjer for udmøntning af strategisk pulje til idrætshaller
18.00.00.A00

21/2029

Åben sag

Sagsgang
KFU, høring, KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I budget 2021-2024 er afsat en pulje til halinvesteringer med 1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr.
årligt i 2022 og 2023. Aftalepartierne har lagt vægt på, at der arbejdes ud fra en strategisk og
helhedsorienteret tilgang. Puljen er forankret i kultur- og fritidsudvalget.
I nærværende sag skal der tages stilling til kriterier gældende for puljen i 2021 samt
overslagsårene 2022 og 2023.
Kriterier for tildeling af strategisk anlægspulje:
Investeringer eller bygningsmæssige ændringer der tilgodeser en mere fleksibel brug


Øget tilgængelighed herunder selvbetjening



Forlængelse af sæson - udvikling af facilitetsdele, fx klubhuse, så de kan benyttes om
vinteren



Byggeri eller indretning til nye brugergrupper eller imødekommelse af nye tendenser



Tilbygning eller ombygning, hvis der kan dokumenteres et behov for dette, fx lette
tilgængelighed



Nedrivning af utidssvarende faciliteter



Delvis finansiering via ikke kommunale midler vil blive vægtet positivt i den samlede
vurdering af projektet.

Ansøgere er kommunale haller, der har anviste foreninger, selvejende eller foreningsdrevne
haller, lokaler og klubfaciliteter. Private anlæg, hvor foreninger lejer sig ind, kan ikke tildeles
støtte fra puljen.
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Projekter, hvortil der ønskes støtte fra strategisk pulje i 2021, kan indsendes løbende. Der skal
søges om minimum 0,050 mio. kr.
Fra puljen kan der administrativt anvendes op til 0,250 mio. kr. årligt, og der kan udmøntes til
projekter op til 0,05 mio. kr. til faciliteter, der ikke modtager faste driftstilskud efter samme
retningslinjer.
Der er i kriterierne lagt vægt på ordene strategisk og helhedsorienteret. Der er derfor ikke tale
om en ny renoveringspulje, men en pulje der skal udvikle eksisterende faciliteter til ændrede
brugerønsker, kommende krav og tendenser, mens der fortsat er fokus på at øge
tilgængeligheden og dermed også understøtte en bredere kreds af brugere.
Tidsplan:
Godkendelse af kriterier og proces for udmøntning i KFU

15. marts 2021

Høring hos ældre-, handicap-, fritids- og idrætsråd

17. marts - 17. april 2021

Godkendelse af kriterier og anlægsbevilling KFU

26. april 2021

Godkendelse af kriterier og anlægsbevilling ØK

11. maj 2021

Godkendelse af kriterier og anlægsbevilling KB

18. maj 2021

Ansøgninger kan behandles på KFU

21. juni 2021

(løbende ansøgningsfrist)
Ansøgning om anlægsbevilling til puljen 2022

Januar 2022

Administrationspraksis for strategisk pulje til idrætshaller er vedlagt.
Kultur- og fritidsudvalget besluttede på sit møde den 15. marts 2021, at kriterier for
udmøntning af strategisk pulje til idrætshaller sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet,
fritidsrådet og idrætsrådet. Høringsfristen er fastsat til den 17. april 2021.
I kriterier for tildeling af strategisk anlægspulje tilføjer kultur- og fritidsudvalget:
”Samarbejder, der giver mening, hvor målet er optimering og bedre udnyttelse af
anlægsressourcer”.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Idræts- og fritidspolitikken, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Der er for
nuværende ikke en kommunal strategi for faciliteter, men det er en prioriteret opgave under
”Rum og Rammer” i ”Bevæg dig for livet” aftalen.
Økonomiske konsekvenser
Puljen er på 1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. I puljen på 1 mio. kr. i 2021
er der afsat et anlægstilskud til finansiering af sikringsanlæg til Nørager Multihal. Dette er
dog etableret allerede i 2019 og kan derfor ikke opnå anlægstilskud.
Puljen er derfor på 1 mio. kr., og Nørager Multihal opfordres til at søge puljen i forbindelse
med nye initiativer ved hallen.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til kriterier for udmøntning
af strategisk pulje til idrætshaller.
Bilag:
1 Åben Puljemidler kultur- og fritidsudvalget - strategisk pulje til idrætshaller

33433/21

Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2021
Handicaprådet mener, at der bør afsættes midler til bedre tilgængelighed i hallerne, herunder:


Niveaufri adgang, så kørestolsbrugere har bedre adgang til såvel hallerne som
omklædningsrum og toiletter.



Etablering af separate omklædningsfaciliteter til fysisk - og psykisk handicappede i
hallerne.



Etablering af motionsstier mm., således at de er tilgængelige for alle. Dette med
henvisning til projektet “Bevæg dig for livet”.



Anbefaling om teleslynger i rum, hvor der er kulturelle aktiviteter.

4

Handicaprådet

3.

14-04-2021

Drøftelse af punkter til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
27.69.48.P35

21/78

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget vil gerne invitere handicaprådet til dialogmøde tirsdag den 4. maj
2021 kl. 14.45-15.30. Det er endnu ikke afklaret om mødet afholdes fysik eller virtuelt.
På mødet ønskes en drøftelse af, hvilke emner handicaprådet ønsker at drøfte med voksen- og
plejeudvalget samt hvem fra rådet, der deltager i dialogmødet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet drøfter:
1. hvilke emner rådet ønsker at drøfte med voksen- og plejeudvalget.
2. hvem fra handicaprådet, der deltager i dialogmødet.
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2021
Ad 1.
Handicaprådet ønsker at drøfte følgende punkter med voksen- og plejeudvalget:


Orientering om Område Ørsted/Auning/Allingåbro



Ledsagelse, særligt § 85-borgerne



Budget 2022, herunder normeringer på bosteder



Tilsynsrapporter – forskelle på, hvornår rapporterne kommer.

Ad 2.
Fra handicaprådet deltager:


Peter Hjulmand
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Alice Brask



Kaj Aagaard



Pia Bjerregaard (med forbehold)



Kasper Bjerregaard (hvis dialogmødet afholdes virtuelt)



Fritz Birk Sørensen (hvis dialogmødet afholdes virtuelt).
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14-04-2021

Drøftelse af punkter til dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget
27.69.48.P35

21/78

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget vil gerne invitere handicaprådet til dialogmøde torsdag den 6.
maj 2021 kl. 14.00-14.45. Det er endnu ikke afklaret om mødet afholdes fysik eller virtuelt.
På mødet ønskes en drøftelse af, hvilke emner handicaprådet ønsker at drøfte med børne- og
ungdomsudvalget samt hvem fra rådet, der deltager i dialogmødet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet drøfter:
1. hvilke emner rådet ønsker at drøfte med børne- og ungdomsudvalget.
2. hvem fra handicaprådet, der deltager i dialogmødet.
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2021
Handicaprådet drøftede følgende punkter, som mulige emner til dialogmødet med børne- og
ungdomsudvalget:


Økonomi på specialskoleområdet



Inklusion og tidlig indsats.

Handicaprådet har dog ingen aktuelle punkter til dialogmødet med børne- og
ungdomsudvalget og ønsker derfor ikke at afholde dialogmøde med udvalget på nuværende
tidspunkt.
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Handicaprådet ønsker, at der afholdes et dialogmøde med udvalget i forbindelse med Budget
2022, hvor de overstående punkter medtages.
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5.

14-04-2021

Opfølgning på dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget
27.69.48.P35

21/78

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet deltog i dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget den 15. marts 2021.
Fra handicaprådet deltog Peter Hjulmand Nielsen, Karoline Bergkvist Søgaard og Pia
Bjerregaard.
Der var følgende dagsorden til dialogmødet:


Kortlægning af tilgængelighed i Norddjurs kommunen. Profilere og skabe mere
synlighed omkring tilgængelighed, også i forhold til turister og besøgende.



Parasport samt veteraner bør omfattes af kultur- og fritidspolitikken.



Øget tilgængelighed til bygninger og natur i Norddjurs Kommune.



Profilere Grenå/Norddjurs Kommune som et fyrtårn med tilbud til handicappede mv.



Målgrupper, der i øjeblikket ikke er så aktive. Hvordan kan de blive mere aktive og
deltagende.



Hvordan kommunens tilskuds- og støttepolitik kan bredes mere ud end tilfældet er i
dag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet evaluerer dialogmødet med kultur- og fritidsudvalget.
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2021
Handicaprådet evaluerede dialogmødet med kultur- og fritidsudvalget.

9

Handicaprådet

14-04-2021

Handicaprådet vil gerne kvittere for et godt møde, hvor rådet fik mulighed for at komme med
sine synspunkter indenfor ovenstående dagsorden.
Med henvisning til kommunens handicappolitik og kultur- og fritidsudvalgets egne politikker
mener handicaprådet, at der bør udarbejdes flere handleplaner, som gør, at de målgrupper,
som handicaprådet repræsenter, får øget mulighed for at deltage i motion og kulturelle
arrangementer. Handicaprådet mener, at det er vigtigt, at der inddrages forskellige aktører
blandt andet Parasport i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner for de forskellige
målgrupper.
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6.

14-04-2021

Budgetopfølgning 1. kvartal 2021
27.69.48.P35

21/78

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Det er tidligere blevet foreslået, at handicaprådet laver kvartalsvise budgetopfølgninger.
Nedenfor ses opfølgning fra 1. kvartal 2021.
Budgetposter

Budget

Forbrug indtil

Restbeløb

31.03.2021
Kørsel

10.500

10.500

IPad abonnement

1.000

1.000

Handicappris

6.500

6.500

Møder, konferencer mv.

22.000

22.000

Medlemskontingent DH

500

Juleafslutning/studietur/stop-op-dag

314

7.500

I alt

48.000

7.500
314

Økonomiske konsekvenser
Handicaprådet har i 2021 et budget på 48.000 kr.
Indstilling
Formanden indstiller, at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2021
Godkendt.
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7.

14-04-2021

Opfølgning på handicaprådenes dag
27.69.48.P35

21/78

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Den 12. april 2021 var Det Centrale Handicapråd vært for Handicaprådenes dag, hvor
målgruppen er medlemmer af de kommunale handicapråd. Handicaprådenes dag blev afholdt
virtuelt.
Fra handicaprådet deltog Peter Hjulmand, Alice Brask, Kåre Laursen, Pia Bjerregaard og
Karoline Bergkvist Søgaard. Derudover deltog formand for voksen- og plejeudvalget Lars
Møller.
På handicaprådets møde ønskes en opfølgning på handicaprådenes dag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet drøfter handicaprådenes dag.
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2021
Handicaprådet drøftede handicaprådenes dag.
På handicaprådenes dag blev deltagerne blandt andet orienteret om VIVES GAP-analyse. Et
gap er forskellen på borgernes og de kommunale ledere og sagsbehandleres oplevelse af
mødet med hinanden. Handicaprådet vil gerne undersøge hvordan GAP ser ud i Norddjurs
Kommune. Punktet tages op på et ordinært møde i handicaprådet.
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Én af sessionerne omhandlede borgerinddragelse på handicapområdet. Her var der bl.a. oplæg
om, hvordan borgere og pårørende inddrages i udarbejdelse af VUM undersøgelser for at øge
kvaliteten af undersøgelsen.
Den tekniske del af mødet fungerede ikke godt.
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8.

14-04-2021

Handicaprådets arbejdsplan
27.69.48.P35

21/78

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til arbejdsplan for handicaprådet i 2021.
Arbejdsplanen for 2021 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at arbejdsplanen for 2021 godkendes.
Bilag:
1 Åben Handicaprådets arbejdsplan 2021

52711/21

Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2021
Godkendt med den rettelse, at dialogmødet med børne- og ungdomsudvalget den 6. maj 2021
udgår.
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9.

14-04-2021

Orientering
27.69.48.P35

21/78

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På mødet er der mulighed for gensidig orientering.


På sit møde den 16. marts 2021 godkendte kommunalbestyrelsen orienteringen om
handicaprådets årsberetning for 2020.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen godkendes.
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2021
Godkendt.
Alice Brask orienterede om et projekt omkring tøj til handicappede i samarbejde i
osteoporoseforeningen.
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Godkendelse af beslutningsreferat
27.69.48.P35

21/78

Lukket sag
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Bilagsoversigt
2.

Retningslinjer for udmøntning af strategisk pulje til idrætshaller
1.

8.

Puljemidler kultur- og fritidsudvalget - strategisk pulje til idrætshaller (33433/21)

Handicaprådets arbejdsplan
1.

Handicaprådets arbejdsplan 2021 (52711/21)
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Underskriftsside

Kaj Aagaard

Alice Brask

Peter Hjulmand

Winnie Joan Åkesson

Kåre Lehmann Laursen

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Pia Bjerregaard (O)

Kasper Bjerregaard (V)

Kristina Hviid (V)
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