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Kopi til

Handicaprådets medlemmer og stedfortrædere

Næste møde

5. september 2007

1. Godkendelse af dagsorden.
Præcisering af punkt. 3 og punkt 5
Vedr. punkt 10: mødet med Teknik og Miljøudvalget er kl. 16.30 (og ikke kl.
19.00).
2. Meddelelser.
Meddelelser fra formanden:
Handicaprådet har modtaget temahæfte fra Danske Regioner:
Indflydelse på eget liv – erfaringer fra nationalt udviklingsprojekt.
Der sendes bestillingsliste rundt, og sekretariatet forestår fælles
bestilling af yderlige eksemplarer.
Det Centrale Handicapråd, DSI og KL afholder konference for
kommunale handicapråd d. 16. april 2007 på Nyborg Strand.
Sekretariatet foretager fælles tilmelding, og der er tilmeldingsfrist til
sekretariatet d. 15.3.2007. Der foretages forhåndstilmelding d.
7.3.2007 for de medlemmer som er meget interesserede i at
deltage.
3. Bemærkninger til referatet af d. 13.12.2006.
Ingen bemærkninger
4. Handicapafdelingens opgaver.
Afdelingsleder Søren Ethelberg orienterer:
Som følge af kommunalreformen har Hvidovre Kommune valgt, at
samle handicapområdet, i relation til den del der omhandler
Serviceloven, i én afdeling. Hensigten med at samle alt i en
afdeling, er ønsket om at kunne løfte de opgaver der tidligere lå i
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amtsligt regi på en tilfredsstillende og hensigtsmæssig måde i
kommunalt regi. Derudover tilstræbes det, at styrke den faglige
bæredygtighed på området.
Handicapafdelingen er primært en myndighedsafdeling i forhold til
handicapkompenserende ydelser. Afdelingen har børne- og
voksensager samt sager vedr. hjælpemidler § 41-42 ydelser,
aflastningssager, Støttefunktioner, § 52 ydelser mm.
Afdelingen har mange snitflader til andre områder internt i Socialog Sundhedsforvaltningen samt til andre forvaltninger i kommunen.
Afdelingen rummer en meget tværfaglig sammensat medarbejder
gruppe, der er eksempelvis ergoterapeuter, kontoruddannede, og
en bandagist er netop ansat. Afdelingen er organiseret i 5 teams.
Et administrativt team, et ergoterapeut team, et team med
børnehandicapsager og den sociale del af voksenhandicapsagerne,
et team med kropsbårne hjælpemidler samt et team på hjælpemiddeldepotet.
På rådgivningsområdet og i forhold til botilbud, benytter afdelingen
stort set de samme tilbud som amtet benyttede.
Der er oprettet et visitationsudvalg i forhold til sager hvor der
kræves mere dybtgående tilgang. Udvalget er tværfagligt
sammensat og skal sikre hensigtsmæssige løsninger. I udvalget
sidder to konsulenter fra Handicapafdelingen, lederen af
Handicapafdelingen, lederen af pensionsafdelingen, lederen af
bofællesskaberne, og lederen af socialpsykiatrien.
Spørgerunde:
Handicaprådet spørger ind til hvorvidt der er etableret formelle
samarbejdsaftaler ml. handicapafdelingen og jobcenteret i relation til job til
førtidspensionister?
Det oplyses, at der er samarbejdsrelationer mellem de
Arbejdsmarkedsforvaltningen og pensionsafdelingen. Opgavefordelingen i
forhold til førtidspensionister er, at pensionsafdelingen varetager den
indledende kontakt til borgeren med samtale omkring Job-forventninger
mm. Herefter tager arbejdsmarkedscenteret over og formidler kontakten til
erhvervslivet.
Handicaprådet spørger ind til afdelingens principper omkring
aflastningstilbud og visitation til aflastning. Hvad gøres der i situationer med
forfald af aflastningsfamilier?
Det oplyses, at afdelingen formidler aflastning i relation til døgnophold.
Disse tilbud er underlagt tilsyn og de dertil gældende tilsynsregler. Tilsyn
varetages af plejekonsulenter. Ved forfald af aflastningsfamilier kan det
være problematisk, da der ikke forefindes reserveaflastningsfamilier. Der
kan som udgangspunkt ikke anvendes vikar-bureauer, da der her ofte er
tale om aflastning i nogle timer. Denne form for aflastning er ikke underlagt
tilsyn, da der ikke er tale om døgnaflastning, derfor kan kommunen ikke
anvende disse tilbud.
Handicaprådet spørger ind til hvorvidt handicapafdelingen er medvisiterende i forhold til visitation til klub-tilbud?
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Det oplyses, at afdelingen er medvisiterende i forhold til den viden
afdelingen har opnået inden barnet skal starte i skole. Skolevisitationen
ligger i Skole og Kulturforvaltningen. Fritidshjemsplacering følger som regel
skoleplaceringen.
Handicaprådet spørger ind til hvilke udfordringer afdelingen ser i relation til
rekruttering og fastholdelse af personale, samt sikring af borgerens
retssikkerhed set i relation til skriftelighed i sagsbehandlingen, fast
sagsbehandler til hver borger. Handicaprådet ønsker endvidere belysning
af afdelingens synspunkt i forhold til specialisering kontra koordinering,
hvad vægtes højest?
Det oplyses, at kommunen har haft nogle vakancer på børnesagsbehandlerområdet hvilke har medført frustrationer. Der er dog nu
etableret et team hvor børnehandicapsager er placeret, og herved er der
tilknyttet faste sagsbehandlere på disse sager. Det er ikke hensigtsmæssigt
med konstant skiftende sagsbehandlere. Skriftligheden er væsentlig, og
denne arbejdes der målrettet med.
Det oplyses endvidere, at Handicapafdelingen ikke opererer med ’den
koordinerede sagsbehandler’. Handicapafdelingen forsøger i stedet at
inddrage relevante aktører ind i de beslutninger der skal træffes, og så
vægtes specialiseringen.
Helle Adelborg (H.A.) påpeger, at forvaltningsstrukturen i kommunen er
politisk valgt. Der er ikke en børneforvaltning i Hvidovre. Det er politikernes
ønske, at forvaltningen afspejler ministerierne.
Handicaprådet spørger ind til hvorledes rådets høringssvar indgår i
sagsbehandlingen.? Derudover undrer Handicaprådet sig over at de
anbefalinger der blev givet i høringssvar vedr. bofællesskaberne ikke kan
læses nogle steder i sagen. Handicaprådet opfordrede til at der blev
oprettet formelle brugerråd i bofællesskaberne hvor pårørende også kunne
deltage.
Det oplyses, at alle høringssvar vedlægges sagsfremstillingerne i bilag. Der
skrives i mødeindstillingen hvem der har afgivet høringssvar. I forhold til
sagen om bofællesskaberne er der oprettet brugerråd, men det er kun
beboerne der kan sidde der. De ønsker ikke at forældrene får plads i deres
brugerråd.
H.A. uddyber med at der afgives et utal af høringssvar. De læses alle og
giver ofte anledning til god debat i den politiske behandling.
Karl-Erik Høholt (K.E.H.) påpeger, at høringssvarene giver et mere
nuanceret billede især for de politikere der ikke sidde i de respektive
fagudvalg. Sidder man ikke i fagudvalget, kan man gennem høringssvarene
få nyttig viden til sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.
Derudover oplyses det, at der ikke på nuværende tidspunkt er lovgivet om
kvalitetsstandard på bofællesskaberne, det er politisk vedtaget. Politikerne
kommer på anmeldte besøg i bofællesskaberne. Beboerne råder selv over
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egne lejligheder, og derfor har de også medindflydelse på hvordan deres
brugerråd skal sammensættes.
Handicaprådet spørger ind til samarbejdsaftaler på hjælpemiddelområdet.
Hvis der er indgået samarbejdsaftale med én leverandør vil det så ikke
forringe kvaliteten på sigt, man får vel ikke det bedste billigst inden for dette
område. Derudover hindrer samarbejdsaftale med én leverandør også FritValg.
Det oplyses, at Hvidovre de sidste 5-6 år har indgået i indkøbssamarbejde
med 8 vestegnskommuner. Konflikten mellem bedst og billigst undgås ved
at man før udbudsrunden udarbejder kravspecifikationer på det enkelte
hjælpemiddel. Herved sikres kvaliteten i hjælpemidlet. Så sendes
kravspecifikationen i udbud og de forskellige leverandører konkurrerer på
prisen i forhold til kravspecifikationen.
Derudover kan man aldrig bruge præcist det samme hjælpemiddel til alle
borgere. Standardhjælpemidlerne sendes i udbud. 80 % af brugerne kan
anvende standardhjælpemidlerne, de sidste 20 % skal have specialiseret
hjælpemidler.
Handicaprådet spørger ind til hvorvidt Hvidovre har fået medarbejdere fra
handicapområdet i amtet, samt hvorvidt Hvidovre vil bruge VISO?
Derudover spørges ind til hvorvidt man vil udarbejde en folder der beskriver
handicapafdelingens arbejde.
Det oplyses, at handicapafdelingen nogle sager vil anvende VISO.
Derudover er der kommet 1 medarbejder der har arbejdet på
handicapområdet i amtet. I forhold til folder oplyses det, at alle
informationer om afdelingen findes på Hvidovre Kommunes hjemmeside.
Handicaprådet påpeger, at Hvidovre Kommunes hjemmeside ikke er
tilgængelig for handicappede. Den bør være tilgængelig for handicappede
via talesyntese eller zoom-tekst.
Det oplyses, at man i kommunens web-afdeling p.t. er i gang med
forarbejde med henblik på at anbefale en optimering af hjemmesiden så
den bliver handicaptilgængelig.
Behandling af pkt. 8.1
Faglig konsulent på handicapområdet Marianne Rasmussen (M.R.)
orienterer:
Der kan ikke angives konkret svar på sagsbehandlingstiden på
ydelser bestilt af en ergoterapeut efter aftale med en borger med
handicap. Sagsbehandlingstiden afhænger af den specifikke sag,
og der kan være mange faktorer der spiller ind som gør at nogle
sager tager længere tid end andre. Der er en politisk fastsat tidsfrist
i forhold til at der skal være truffet afgørelse i sagen. Tidsfristen er
sat efter retssikkerhedsloven og er 2 måneder.
Proceduren i forbindelse med sagsbehandlingen gennemgås kort.
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Handicaprådet spørger ind til om der ikke burde være en opgørelse
over den reelle tid på de mere komplicerede sager?. En oversigt over
den reelle sagsbehandlingstid, samt hvilke indikatorer der har gjort sig
gældende i sagerne. Dette vil vise noget om kvaliteten. P.t. laves der
opgørelse over ventetiden på afgørelsen, men ikke på
sagsbehandlingstiden. Det siger ikke noget om kvaliteten.
K.E.H. svarer, at det vil være umuligt at kunne sammenholde disse
sager, da de er så specialiserede, så mange forskellige faktorer gør sig
gældende, så man vil ikke kunne sammenligne dem. Det vil ikke være
muligt at lave en sådan opgørelse som vil være brugbar. Den vil ikke
kunne sige noget konkret til den enkelte borger om hvor lang tid
sagsbehandling, der kan forventes.
5. Handicappolitik
Det vedtages, at temamødet om en handicappolitik udskydes til maj 2008.
Det vedtages, at Handicaprådet afholder møde d. 11. maj 2007 kl. 14.0018.00. Det undersøges hvorvidt det er muligt, at besøge Klub Hvid, høre
White Stars spille med efterfølgende spisning.
6. Stedfortrædernes mulige deltagelse i rådets møder.
Det er ikke muligt at stedfortræderne deltager i Handicaprådets møder.
Dette skyldes at møderne er lukkede, hvilket er fastsat af Socialministeriet.
Notat med orienteringsskrivelse fra Socialministeriets udleveres til
Handicaprådets medlemmer. Det vedtages, at DSI- repræsentanterne selv
orienterer den pågældende stedfortræder der har forespurgt på dette.
7. Årsberetning 2006
Beretning for rådets virksomhed i 2006 fremlægges på mødet og
godkendes med redaktionelle ændringer i punkt. 2. Når ændringerne er
foretaget fremsendes årsberetningen til Social- og Sundhedsforvaltningen.
8. Spørgsmål
8.1: Hvor lang er den faktiske sagsbehandlingstid på ydelser bestilt af en
ergoterapeut efter aftale med en borger med handicap?
Ydelsen kunne dreje sig om fjernelse af dørtrin, etablering af et
handicapvenligt toilet eller montering af køkkenbord, der kan hæves og
sænkes
Behandlet under punkt. 4
9. Emne/r til næste møde
Sundhed og genoptræning
Handicappede børns adgang til fritidstilbud (musikskolen,
svømmehaller etc.)
Besøg på Avedøre Specialskole
Besøg i et bofællesskab
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10. Næste arrangement
Møde med Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 28. marts 2007
kl. 16.30
Møde om Klubtilbud fredag d. 11. maj 2007
11. Næste ordinære møde
5. september 2007 kl. 19.00-21.30
12. Eventuelt
intet.
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