Vedrørende: Referat af Handicaprådsmøde d. 12. september 2018
Dato:

12.09.18

Sted:

Jobcentret, mødelokale A, rådhuset

Deltagere:

Jan Nielsen (DH), Anja Nielsen (DH), Grethe Conrad
Jørgensen DH), Bente Weinreich (DH), Lisa Hansen (DH),
Lisa Skov (KB), Charlotte H. Larsen (KB), Charlotte Munch
(KB), Karoline Klock Tjervåg Cleemann (KB), Torben Tang
Christensen (BES), Susanne Samuelsen (HAP) og Signe
Odgaard Laursen (HAP)

Referat
HVIDOVRE KOMMUNE
Center for Handicap og Psykiatri
HAP Udvikling og Administration
Udviklingskonsulent:
Signe Odgaard Laursen
Sagsnr.: 18/1435
Dato: 13. september 2018 /sxo

Afbud:

Bente Viola Holm (KB), Jeanette Gjøg (DH), Kim Jørgensen
(DH) og Tina Berling (DH)
Referat

1. Meddelelser fra formandskabet
• Karoline Cleemann indtræder som medlem af Handicaprådet fra d.
1.9.18 til d. 30.11.18, idet Kristina E. Young udtræder pga. orlov
• Hvidovre Kommune er indtrådt i Den Fælleskommunale Idrætspulje
pr. 01.07.18
• Invitation til Folkeoplysningsudvalgets temaaften d. 20.09.18 i
Bibliotekscaféen.
• Invitation til Parasportens Dag på Frederiksberg d.22.09.18
• Invitation til møde om U-start, oplevelser/forskel i efteråret. Jan N,
Lisa Hansen og Tina Berling deltager. Lisa Skov spørger om det er
muligt at en politiker også deltager, hvilket vil blive undersøgt
• Temadag for kommunale Handicapråd 03.10.18 på Scandic i
Roskilde. Grethe Conrad Jørgensen og Bente Weinreich deltager.
• Workshop om den nye Sundheds- og Forebyggelsespolitik d.
13.09.18 i Sundhedscentret. Jan Nielsen og Lisa Hansen deltager
• Invitation til Festivalen ”Kultur der Dur” i Gentofte Sportspark (Er
afholdt)
2. Økonomi – budgetstatus på rådets driftskonto
Der er 59.599 kr. tilbage på rådets driftskonto. Der mangler fortsat
retningslinjer for hvilke aktiviteter der skal honoreres med diæter, herunder
fx når der udarbejdes høringssvar, deltages i arbejdsgrupper, deltages i
temadage mv. Formandskabet vil lave et udkast om hvilke aktiviteter der
skal være diætudløsende. Dette vil sendes ud sammen med dagsordenen
til næste Handicaprådsmøde.
3. KL-arrangementer m.m. (Pkt. 1-3 20 minutter i alt)
Der er ingen relevante KL-arrangementer på nuværende tidspunkt.
4. Sager til drøftelse
• Børnehandicapområdet (oplæg ved Anja) – herunder tiltag i
budgetforslag 2019, støttetimebevillinger, Socialministeriets tour-deforce, botilbud DR-sag rod på børnehandicapområdet (bilag1)

Anja Nielsen orienterer om Socialstyrelsens ”tørresnor”, der beskriver
Ankestyrelsens omgørelser af alle kommuners klagesager.
Anje Nielsen orienterer derudover om Socialstyrelsens og Ankestyrelsens
”Task Force”, hvis formål er at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling af
udsatte børn og unge. Task Forcen har bl.a. været i Tønder, hvor de kom
med en række anbefalinger til at styrke kvaliteten af indsatsen. Anja
Nielsen spørger hvordan politikerne forholder sig til disse tal og til
muligheden for at få besøg af Tour de force.
Susanne Samuelsen forklarer, at ”hjemvisning til genbehandling” betyder,
at Ankestyrelsen beder kommunen om at træffe en ny afgørelse. Det sker
oftest, når de ikke finder sager tilstrækkeligt oplyst. Ankestyrelsen ændrer
løbende praksis for hvilke oplysninger sagerne skal indeholde, hvilket tager
tid for kommunen at tilpasse sig. Susanne Samuelsen oplyser desuden, at
hun ikke var orienteret om at dette punkt ville omhandle ankestatistik,
hvorfor hun ikke har haft mulighed for at supplere med tal fra 2018.
Karoline Cleemann påpeger, at der er tale om et øjebliksbillede i 2017, og
at det ikke er muligt at se, om dette billede gentager sig i 2018.
Lisa Skov påpeger, at det ikke er muligt at tage stilling til om Task Forcen
er relevant eller ej, uden et mere oplysende grundlag.
Jan Nielsen foreslår at udskyde punktet til næste Handicaprådsmøde og at
Ankestyrelsens statistik for 1. halvår 2018 sendes med ud med
dagsordenen.
Charlotte H. Larsen foreslår, at chefen for børneområdet deltager under
denne drøftelse på næste møde.
•

Orientering om tilsynsprocessen for opholdssteder uden for
kommunen (orientering ved Susanne Samuelsen). I forhold til den
seneste tids megen debat i medierne ønskes en orientering om
kommunens brug af opholdssteder (flyttes fra punkt 5 til punkt 4)
(bilag 2)

Anja Nielsen fortæller, at medierne løbende fremhæver sager om
opholdssteder, der ikke giver borgerne den rette behandling. Anja
orienterer om en række konkrete eksempler herpå og oplyser, at det skaber
bekymring for om kommunen fører tilstrækkeligt tilsyn med de
opholdssteder, kommunen har borgere på.
Susanne Samuelsen fortæller, at det er Socialtilsynets opgave at føre tilsyn
med opholdssteder – og således ikke kommunens. Dette gælder også på
kommunens egne opholdssteder. Socialtilsynet laver en rapport efter hvert
tilsynsbesøg, som kommer på Tilbudsportalen. Hvis der er alvorlige
bemærkninger orienterer de samtidig de kommuner, der har borgere på
opholdsstedet. Hvidovre kommune læner sig op ad Socialtilsynets løbende
tilsynsrapporter. Inden et besøg hos en borger på et opholdssted læser
sagsbehandleren den seneste rapport på Tilbudsportalen.
Jan Nielsen spørger om kommunen modtager klager fra borgerne over
forhold til opholdsstederne, som Socialtilsynet ikke har påpeget. Susanne
Samuelsen svarer, at der indgås dialog med opholdsstedet og borgeren i
tilfælde af sådanne klager.
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Grethe Conrad Jørgensen spørger, om kommunen løbende følger med i,
om der er borgere på de opholdssteder, der får negativ omtale i medierne.
Susanne Samuelsen svarer hertil, at dette altid bliver undersøgt og at der i
sådanne tilfælde kan laves et ekstra opfølgningsmøde.
• Budget 2019 (bilag 3)
Anja Nielsen udtrykker bekymring for flere af de besparelsesforslag på
handicapområdet. Hun fortæller, at der er tale om markante besparelser,
som vil skabe forringelser for borgerne. Anja Nielsen gennemgår en række
besparelsesforslag, herunder nedlæggelse af Kys Livet, begrænsning af
ledsagerordning for botilbud, beskæring af samværs- og aktivitets- og
samværstilbud, reducering af efterværn, hjemtagelse af sårbare borgere fra
botilbud, udflytning fra botilbud til egen bolig, brug af brede lægeattester og
etablering af for få handicapboliger og egnede boliger. Anja Nielsen
efterlyser opfølgning i form af statistikker og rapporter, der kan sikre
opfølgning af besparelserne. Desuden ønsker Handicaprådet at blive
inddraget i budgetprocessen.
Lisa Skov oplyser, at hun også var bekymret for flere besparelsesforslag til
at starte med, men at de i udvalgene har modtaget fornuftige forklaringer
om baggrunden for besparelserne.
Charlotte Munch fortæller, at hun forstår bekymringerne. I forhold til
etablering af botilbud er det en langsommelig proces, fordi mange politikere
og borgere har holdninger til placering, højde af bygningerne osv.
Kommunen er dog kommet et skridt tættere på, fx med Parallelvej og
Svend Aagesens Allé. Charlotte H. Larsen supplerer med, at kommunen
forsøger at lave en ordentlig proces, hvor alle involverede parter høres,
hvilket tager tid.
Torben Tang Christensen forklarer, at der ikke er tale om brede
lægeerklæringer, men derimod om, at flere afdelinger i Jobcentret
anvender samme lægeerklæringer. På nuværende tidspunkt bliver der fx
indhentet en lægeerklæring hvis en borger modtager sygedagpenge og
endnu en lægeerklæring hvis borgeren overgår til kontanthjælp.
Fremadrettet vil alle afdelinger i Jobcentret kigge i en fælles mappe for at
se, om de nødvendige oplysninger fremgår i en eksisterende
lægeerklæring, i stedet for at skulle indhente en ny.
Lisa Hansen udtrykker bekymring for forslaget om at nedlægge projektet
”Kys livet”, da dette tilbud er målrettet psykisk sårbare borgere, som ofte
ikke har anden kontakt til systemet.
Grethe Conrad Jørgensen finder det etisk ukorrekt at skære på aktivitetsog samværstilbud.
Karoline Cleemann påpeger, at der skal spares mange penge i kommunen
og at alle centre derfor vil blive berørt. Det er ikke en nem opgave, hvorfor
hun opfordrer til, at DH bidrager med forslag til, hvor besparelserne evt. bør
findes.
Lisa Skov oplyser, at der bag hvert spareforslag findes mere end blot en
overskrift samt at det bør overvejes hvordan Handicaprådet bliver orienteret
bedre herom fremadrettet. Dette kunne fx ske via et møde.
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Susanne Samuelsen fortæller, at alle centre har fået til opgave at finde
besparelsesforslag. Dette har medført en proces, hvis formål har været at
finde de områder, der fagligt bedst kan forsvares at spare på.
Besparelsesforslaget vedr. ”Kys livet” hører under Center for Sundhed og
Ældre, så baggrunden herfor kan hun ikke redegøre for. Hun kan dog
fortælle, at denne målgruppe kan få socialpædagogisk støtte og
derigennem få hjælp til at fastholde behandling, komme til læge mv.
Besparelsesforslaget vedr. ledsagerordningen omfatter alene de borgere,
der ikke selv er i stand til at efterspørge tilbuddet, som det jf. lovgivningen
skal være tilfældet. Kommunen betaler botilbuddene for at varetage støtte
til de borgere, der ikke selv kan efterspørge ledsagelse.
Besparelsesforslaget om aktivitets- og samværstilbud vedrører ikke lukning
af klub hvid, da dette er en forening og ikke et aktivitets- og samværstilbud.
Forslaget omfatter derimod borgere på botilbud, som både har et dag- og
aftenstilbud. Disse borgere kan fremadrettet kun få ét tilbud og anden
aktivitet skal foregå på botilbuddet eller i fx aftenskole, fritidsklubber mv.
Besparelsesforslaget om hjemtagelse af sårbare borgere vedrører borgere
på midlertidige botilbud, som er klar til at bo i egen bolig med
socialpædagogisk støtte, men som ikke kan komme hjem, fordi der ikke er
en bolig. Susanne Samuelsen anerkender, at det er en stor udfordring at
finde små boliger. Boligkontoret vil dog tildele de næste ti boliger til Center
for Handicap og Psykiatris borgere, hvis forslaget vedtages i
Kommunalbestyrelsen.
Jan Nielsen mener, at der er behov for en kapacitetsplan for ældre- og
handicapboliger, som tydeliggør de fremtidige boligbehov i kommunen. Han
er desuden enig i bekymringen over besparelsesforslaget om ”Kys livet”, da
dette gadeplanstilbud henvender sig til de svageste borgere i kommunen.
Jan Nielsen efterlyser desuden mere uddybende sparekataloger, eller at
der holdes en form for orienteringsmøde om forslagene, som Lisa Skov
foreslår, så Handicaprådet kan få en større forståelse for indholdet i
forslagene. Jan Nielsen opfordrer endvidere til at søge puljemidler, for at
øge kommunens indtægter.
Grethe Conrad Jørgensen oplyser, at de nuværende spareforslag ikke
dækker det fulde beløb, som kommunen skal spare, hvorfor der vil komme
flere nye spareforslag fremadrettet.
• Handicappolitik
Susanne Samuelsen oplyser, at 1. udkast af Handicappolitikken nu er
godkendt af alle led. Direktion og borgmesteren har lavet nogle ændringer
afsnittet om opfølgning, hvilket gennemgås af Susanne. Susanne orienterer
desuden om borgermødet, der afholdes d. 27.09. Til borgermødet kan
kommunens borgere komme med tilbagemeldinger på indholdet. Derefter
rettes den til og laves færdig.
Grethe Conrad Jørgensen oplyser, at hun har deltaget i arbejdsgruppen i
hele processen. Det har været en god proces, men hun har er skuffet over
direktionens ændringer, idet de vedrører et afsnit om udmøntningen af
Handicappolitikken, som er af stor betydning for Handicaprådet. Grethe
Conrad Jørgensen roser desuden handicappolitikkens udseende, de fiktive
eksempler og billederne.
Charlotte H. Larsen roser Handicappolitikkens indhold og billeder.
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Jan Nielsen oplyser, at de afsnit, som er blevet fjernet i Handicappolitikken
har været centrale for Handicaprådet, da de omhandler den løbende
opfølgning på politikken og derfor er en vigtig del af politikkens praktiske
implementering. Jan Nielsen har oplevet en god dialog om dette afsnit, men
oplever ikke, at kommunen har lyttet tilstrækkeligt til Handicaprådet i
forhold til at afsnitte nu er fjernet, hvorfor han er i tvivl om hvilken rolle
Handicaprådet ønsker at have i det fremadrettede forløb om politikken. Jan
Nielsen understreger samtidigt, at processen har været god på alle andre
områder i forbindelse med udarbejdelse af Handicappolitikken.
Susanne Samuelsen anerkender frustrationen over ændringerne i
politikken. Hun tager til efterretning, at direktionen skulle have været
involveret på et tidligere tidspunkt. Susanne Samuelsen roser samtidig
handicaprådet for deres store arbejde med Handicappolitikkens tilblivelse.
Det har været en god og lærerig proces, hvilket har været oplevelsen
blandt alle kommunens centre.
•

Sagsbehandlingstider: Punktet udskydes

• Handicappris:
Grethe Conrad Jørgensen har lavet et oplæg om hvordan arbejdet med en
Handicappris kan gribes an. Der er enighed om at målgruppen skal
præciseres og at præmien skal defineres nærmere, herunder om
muligheden for en økonomisk gave.
Torben Tang foreslår at Handicapprisen uddeles på de kommende årlige
borgermøder. Han foreslår desuden, at en del af præmien kan være et logo
med ”Handicappris 2018”, som fx kn sættes på et vindue mv som
markedsføring.
•

Samarbejdsværktøj: Punktet udskydes

5. orienteringssager
•

Høring:

Jan Nielsen oplyser, at Handicaprådet fortsat får korte frister til at
udarbejde høringssvar. Grundet dette har de et par gange undladt at svare,
idet de ikke har haft tid til at udarbejde et kvalificeret svar. Kommunen er
blevet bedre til at varsle de korte høringsfrister, men Handicaprådet finder
det fortsat utilfredsstillende, at skulle levere svar på få dage. Jan Nielsen
spørger politikerne, om det er brugbart for dem, hvis deres svar først
uddeles på udvalgsmødet.
Lisa Skov svarer hertil, at det er vanskeligt at få tid til at læse høringssvar
under et udvalgsmøde, men at udlevering under møderne er bedre end slet
ikke at modtage et høringssvar. Charlotte Munch tilføjer, at det er vigtigt at
der er tid nok til udarbejdelse af høringssvar, da de anses som relevante og
brugbare af de forskellige udvalg.
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Susanne Samuelsen oplyser, at hun har været i dialog med kommunens
chefjurist om dette. Han har fortalt, at der pt. bliver udarbejdet et oplæg om
høringsfrister, som vil blive forelagt til politisk drøftelse. Der bliver indhentet
inspiration fra andre kommuner, hvor det ses, at mange andre har samme
udfordringer. Denne sag vil komme til høring i Handicaprådet.
Jan Nielsen efterlyser en forklaring på hvilke sager der kommer i høring, da
Handicaprådet oplever at nogle typer sager, som de tidligere fik til høring,
ikke længere sendes til høring hos dem. Grethe Conrad Jørgensen tilføjer,
at det bl.a. drejer sig om sagen om tilsynsrapporter på Børne- og
Uddannelsesudvalgsmøde.
Charlotte H. Larsen fortæller, at de sager, som de forskellige udvalg får til
orientering, ikke skal i høring i Handicaprådet.
Susanne Samuelsen henviser Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 28, hvori
høringsforpligtelsen står beskrevet. Det er sager hvori, der er initiativer med
betydning for borgere med handicap, der skal i høring i Handicaprådet. En
orienteringssag indeholder ikke et initiativ, hvorfor der ikke er høringspligt.
6. Borgermøde om inklusion Punktet udskydes
7. Evt:
Lisa Hansen udtrykker undren over kommunens overvejelser om etablering
et lokalt STU-tilbud. Hvis dette er tilfældet vil Handicaprådet gerne
involveres i processen, da hun har en del bekymringer herom.
Lisa Skov fortæller, at der endnu ikke er tale om de store drøftelser.
Grethe Conrad Jørgensen oplyser, at der kommer en sag på Børne- og
Undervisningsudvalget inden længe, hvorfor de kan give høringssvar der.
Bilagsliste:
Bilag 1: Anja Nielsens oplæg vedr. børnehandicap og Socialstyrelsens
tørrersnor
Bilag 2: Anja Nielsens oplæg vedr. botilbud og tilsynsprocessen
Bilag 3: Anja Nielsens oplæg om budget
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