REFERATARK
Vedrørende:

HVIDOVRE KOMMUNE

Handicaprådsmøde

Dato:

21. juni 2006

Sted:

Aktivitetscentret, Hvidovregade

Deltagere:

Knud Søndergaard (DSI), Poul Elmo Andersen(DSI), Torben Olesen (DSI), Grethe Conrad
Jørgensen (DSI), Helle Kilde (DSI), Helle Mathiasen (DSI), Lene Holm Pedersen (DSI), Helle
Adelborg (KB), Karl-Erik Høholt Jensen (KB),
Milton Graff Pedersen (KB), Susanne Brixum
(KB), Anne Moebius (SOC) og Ulla Blom Kristensen (SKF) til pkt. 4 og Trine Schandorff (referent)

Afbud fra:

Pernille Falcon (KB) og Benthe Viola Holm (KB)
og Mette Dencker (KB)

Næste møde:

Onsdag d. 30. august 2006 kl. 19.30

Social- og Sundhedsforvaltningen
Omsorgs- og Pensionssektoren
Sagsbehandler:
Trine Schandorff

28.06.2006/trs

Referat af Handicaprådsmøde 21. juni 2006
1. Valg af ordstyrer
Poul Elmo Andersen blev valgt som ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat fra møde d. 26. april 2006
Referat godkendt
4. Oplæg vedr. kommunalreformens konsekvenser fra:
- Skole- og Kulturforvaltningen v. Ulla Blom Kristensen
Ulla Blom Kristensen omdelte kopier af dias samt en kort gennemgang af
lov. Nr. 592 af den 24. juni 2005 vedr. specialundervisning i folkeskolen.
Disse dokumenter vedlægges desuden dette referat.
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Essensen af såvel oplæg som svarere på baggrund af spørgsmål fra Rådet er,
at der i FKKA regi er indgået en aftale om vidtgående specialundervisning
af børn, der gælder frem til 2008. Denne aftale garanterer, at forbrugsmønsteret fortsætter, som det ser ud nu. Det er umuligt at sige, hvad der sker om
2 år, men det bliver Hvidovre Kommune, der pr. d. 1. januar 2007 står for
betaling og derfor også vil få en bedre indsigt i de eksisterende tilbud.
Med hensyn til den kompenserende specialundervisning for voksne skal
kommunerne finde en model for at drive tilbudene videre, Hvidovre Kommune er rigtig langt med planlægningsdelen.
- Social- og Sundhedsforvaltningen v. Anne Moebius
Der vedhæftes 4 oversigts plancher, som Anne Moebius runddelte på mødet.
Af disse plancher fremgår det, at Social- og Sundhedsforvaltningen overtager mange nye opgaver i forbindelse med kommunalreformen, og rigtig
mange af disse er handicaprelaterede.
Særlig interesse var der for genoptrænings- og hjælpemiddelområdet. På
genoptræningsområdet skal kommunerne stå for al den træning, der ikke
skal speciallæger til. Genoptræningen samles i Hvidovre Kommune i én enhed, og der ansættes en leder til denne i efteråret, så enheden er klar d. 1. januar.
På hjælpemiddelområdet vil den dobbelte sagsbehandling stoppe. Anne
Moebius vurderer, at Hvidovre Kommune har godt styr på biler, mobilitetshjælpemidler og boligændringer. Specialvejledningen vil kommunen fortsat
købe sig til. KL arbejder med en afklaring af protese- og høre-området. Det
mest uafklarede område er bandagisternes.
5. Etablering af handicappolitik
Formand Poul Elmo Andersen havde fremsendt et kommissorium for udarbejdelse af en handicappolitik.
Politikerne i Handicaprådet bakkede op om tanken med en handicappolitik,
der i første omgang kunne være en sammenskrivning af de handicappolitiske tiltag, der findes i kommunens øvrige politikker. Politikerne vurderede
dog tidsplanen i kommissoriet som alt for optimistisk bl.a. pga. det meget
ekstra arbejde i forbindelse med kommunalreformen, og det blev desuden
bemærket, at et handicapråd ikke kan bestille opgaver i forvaltningen – det
kan kun Kommunalbestyrelsen..
Konklusionen på debatten blev, at kommissoriet ikke fremsendes til politisk
behandling. Punktet sættes på dagsordenen igen på mødet i august. DSI vil
reviderer oplægget. Helle Adelborg kommer med et oplæg til en temadag
som startskud på arbejdet med en handicappolitik på mødet d. 30. august
2006. Der var opbakning til, at temadagen blev en lørdag.
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6. Høringer
Punktet blev udsat
7. Budget 2007
Handicaprådet nåede ikke at behandle det forslag til budget 2007, som Torben Olesen havde fremsendt. TO fremsender forslaget til Økonomiudvalget,
men afsenderen bliver DSI og ikke handicaprådet, da rådet ikke har behandlet punktet.
8. Dagsordenspunkter til møde d. 30. august
Må fremsendes til formand da punktet ikke blev behandlet
9. Evt.
Intet

Mødet sluttede kl. 22.00
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