Møde i Hvidovre Handicapråd 13.8.2015
Dato:

13.8.2015 kl. 17-20

Sted:

Store mødelokale A, Jobcenteret, Rådhuset, stuen.l

Deltagere:

Torben Olesen (DH), Anni Knøsgaard, (DH), Peter Røjgård
(DH), Grethe Conrad Jørgensen (DH), Kim L. Jørgensen
(DH), Jeanette Gjøg (DH), Jan Nielsen (DH), Maria Durhuus
(KB), Steen Ørskov Larsen (KB), Annette Møller Sjøbeck
(KB), René Langhorn (KB), Connie K. Nielsen (KMV),
Christine Brochdorf (BV), Mette Riegels (BV), Bodil
Tøndborg (BV), Peter Sørensen (Gæst fra Glostrup), Betina
E. Rasmussen (BV).
Ivan Fogtmann (KB), Lars G. Jensen (KB),
Niels Jensen-Stoch (DH), Connie Albrechtsen (DH), Peter
Rytter (DH).

Afbud:

1.0. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2.0. Meddelelser om konferencer, møder m.v.
 Niels Jensen-Stoch (DH) har meddelt, at han træder ud af
Handicaprådet.
 Konference for Handicapråd om ulighed i sundheden for borgere
med handicap, i Ishøj d. 25.08.15 er blevet udsat til foråret 2016.
Der afventes ny invitation.
 Konference om handicappedes vilkår når økonomien strammer til i
Ballerup afholdes d. 24.09.15. Rådsmedlemmer der ønsker at
deltage giver besked til sekretær Kia Brisson, der laver en samlet
tilmelding for Hvidovre Handicapråd (pt. har Grethe tilmeldt sig).
Tilmeldingsfrist er 7.9.2015 til Kia.
 Dialogforum om tilgængeligheden til byens ude arealer og
bygninger med repræsentanter fra kommunen og Ældrerådet
afholdes d. 30.11.15.
 Årshjul over de faste mødesager til Social- og Sundhedsudvalget
blev uddelt på mødet. Årshjulet er udarbejdet, efter ønske fra
Handicaprådet på forrige møde.
 Handicaprådet afventer KB’s afgørelse i forhold til reglerne om tabt
arbejdsfortjeneste. Sagen behandles sidst i august måned.
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 14. april 2015
DH- repræsentanter tilkendegav, at meget få af deres tilkendegivelser var
kommet med i referatet fra sidste møde. Det er vigtigt for DHrepræsentanterne, at deres tilkendegivelser refereres. Alle parter skal føle
sig hørt, og være synlige i referatet.
Der var efterfølgende en generel drøftelse af forskellige måder at lave og
godkende referater fra rådsmøder på.
Handicaprådet besluttede, at fortsætte nuværende praksis hvor formand og
sekretær udsender udkast til referat, og rådsmedlemmerne herefter har
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mulighed for at komme med kommentarer inden referatet endelig
godkendes..
4.0. Afstemning af forventningerne til arbejdet i Handicaprådet
Oplæg ved Peter Sørensen, tidligere lokalpolitiker i og formand for
Handicaprådet i Glostrup Kommune.
Peter Sørensen ridsede forskelle op mellem Hvidovre og Glostrup
Handicapråd:
Hvidovre Handicapråd

Glostrup Handicapråd

Antal medlemmer

14 + sekretær

6 + sekretær

Sammensætning af
medlemmer

5 KB repræsentanter
2 forvaltningsrepræsentanter
7 DH repræsentanter

3 KB repræsentanter

Høringsprocedure

Rådet inddrages til høring inden
fagudvalgets behandling

Rådet inddrages mellem
fagudvalgets og KBs behandling

Høringsarbejdet

DH- repræsentanter udarbejder i
fællesskab høringssvaret

Både KB og DH repræsentanter
udarbejder i fællesskab
høringssvaret

Antal møder

4 om året

11 om året

Midler til rådighed

Hvidovre Handicapråd indstiller
sammen med Ældrerådet til
tilgængelighedspulje
på 500.000 kr.

Glostrup Handicapråd har egen
pulje på 200.000 kr. som rådet
kan indstille til forskellige
anvendelser

KB skal godkende indstillingen

KB skal godkende indstillingen

3 DH- repræsentanter



Peter lagde endvidere i sit oplæg vægt på at arbejde i Handicapråd
regi skal være båret af tillid og respekt for hinandens positioner. Det
er vigtigt med klare roller, og at man anerkender hinandens
arbejdsbetingelser.



Man skal også have blik for, at det politiske arbejde er en
prioriteringsproces. Der skal hele tiden prioriteres indsatsområder,
også indenfor andre områder end handicapområdet. I
Handicaprådet kan man sende signaler og drøfte indsatsområder,
men man kan ikke få garantier af de politiske repræsentanter.



Handicaprådet er et dialogforum, for gensidig udveksling af
synspunkter og holdninger. Det er et forum hvor de politiske
repræsentanter kan få god inspiration og viden om de barrierer og
udfordringer borgere med handicap møder i dagligdagen.



Arbejde i Handicapråd regi er også de små skridts kunst. Det er ikke
altid, at indsatser er synlige med det samme. Men det har en
betydning, at deltage i rådsarbejde, da både høringssvar og
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drøftelser på handicaprådsmøder, leverer vigtig viden til det
politiske niveau.
Der var en generel drøftelse af det meget omfangsrige høringsarbejde. DHmedlemmerne gav udtryk for frustration over at de ikke, i udvalgsreferater
kunne se, at deres høringssvar var inddraget i den politiske
sagsbehandling. KB- repræsentanter gav udtryk for, at høringssvarene er
meget vigtige for deres politiske arbejde, og de altid er en del af
drøftelserne. Da udvalgsmøderne er lukkede, jævnfør forvaltningsloven,
kan der ikke gengives drøftelser i udvalgsreferaterne.
Der var også en drøftelse af gode samarbejdspartnere. Ældrerådet blev
nævnt som nuværende god sparringspartner. Handicapidrætten blev også
nævnt som en god mulighed.
5.0. Budget 2016
Christine Brochdorf orienterede om budget 2016:
 Der blev indgået en regeringsaftale om økonomi for
kommunerne den 3. juli 2015. Aftalen indeholder en reduktion
via et omprioriteringsbidrag på 1 % fra 2016. Der er dog for
2016 tilbageført 1,9 mia. til kommunerne i 2016.


Omprioriteringsbidraget omfatter hele den offentlige sektor.
Omprioriteringsbidragene genudmøntes i de årlige økonomi- og
finanslovsforhandlinger.



Der er anlægsudgifter på 16 mia. kr. (intet loft), men der vil
være en koordineret proces omkring anlæg.



Der er et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf de 1,5 mia.
kr. fordeles efter kommunernes folketal, 1 mia. kr. fordeles i
forhold til kommuner med højt strukturelt underskud og den
sidste mia. kr. til kommuner med lavt beskatningsgrundlag.



Der er en tilskudspulje på 200 mio. kr. til skattenedsættelser,
der er en lånepulje på 800 mio. kr. til små kommuner for større
strukturelle investeringer samt investeringer med et
effektiviseringspotentiale samt fortsat tilskud til kvoteflygtninge i
2016.

I Hvidovre Kommune ser rammerne for budgettet ud som følger:







Skatter og generelle tilskud udgør 3,62 mia. kr. heraf
finansieringstilskud på 30. mio. kr.
Det skønnes at der er driftsudgifter på 3,45 mia. kr.
Vi har en udmeldt serviceramme på 2,498 mia. kr. – med et lille
merforbrug på 1 mio. kr.
Vi har forslag til anlægsudgifter på 159 mio. kr. Vi har et forbrug
af kassebeholdning på ca. 19 mio. kr. Ultimo 2016 forventes
det, at vi har en kassebeholdning på 370 mio. kr. hvoraf 200
mio. kr. stammer fra hjemfaldsindsindtægter.
Der er ansøgt om tilskud fra særpuljer fra §§ 17 og 19. Sidste år
fik Hvidovre kommune 14 mio. vi får svar i september.
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Konkrete udfordringer for budget 2016:
 Netto effektiviseringskrav jf. Regeringsaftalen på 5 mio. kr. (24
mio. kr. minus 19 mio. kr.) i 2016.
 I budgetanalyserne har vi reduktionsforslag på i alt 29 mio. kr.
 Der foreligger aktivitetsudvidelsesforslag på i alt 27 mio. kr.
 Der er givet politisk tilkendegivelse i forhold til indarbejdelse af
to aktivitetsudvidelsesforslag:
- Hverdagsrehabiliteringsbesparelse 5,7 mio. kr.
- Skolelederbesparelse på 4,5 mio. kr. (2,25 kr. i 2016)
 Årets udfordring er dermed på 13 mio. kr. (5 mio. kr. fra
effektiviseringskrav og 8 mio. kr. fra hverdagsrehabilitering og
skolelederbesparelserne)
 Forventet omprioriteringsbidrag på 24 mio. kr. i 2017 stigende
til 95 mio. kr. i 2019.
Derudover gav Christine en overordnet orientering om Social- og
Sundhedsudvalgets behandling af budget 2016.
.
 Handicaprådets bemærkninger til budget 2016
DH- repræsentanterne gav udtryk for, at det er foruroligende at der
ligges op til besparelser på visitationsområdet for under 65-årige.
Denne målgruppe er oftest borgere med handicap, der er meget
afhængige af den visiterede hjælp, og som ikke har de store
valgmuligheder.
 Der var en drøftelse af metoden med at sammenligne i forhold til
andre kommuner. Derudover tilkendegav DH- repræsentanterne, at
der bør foretages en analyse på hvad der skaber ventetiden på
handicapboliger i Hvidovre Kommune
6.0. Emner til de kommende møder
Handicaprådet vedtog, at emne på næste møde bliver:



Udsattestrategi (strategien dækker hele det voksenspecialiserede
område).
Overgangen fra barn til voksen (såfremt dagsorden tillader det).

Der blev under dette punkt også foreslået, at Handicaprådet involverer sig i
Bymidteprojektet, eller sætter det til drøftelse på et rådsmøde.
Andre emner til kommende møder:
- Handicappolitik - Opfølgning
- Fysisk tilgængelighed
- Tilgængelige informationer og kommunikation
- Tilgængelige sportsforeninger - Mentorordning
- Retssikkerhed
- Nøgletal på handicapområdet
- Bofællesskaber - Status
- Handicapvenlige legepladser
- Samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget
- Førtidspensionsreform, fleksjobreform, sygedagpengereform m.v.
- FN’s handikapkonvention
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7.0. Næste møde
Tirsdag den 15. september 2015 kl. 17.00.
8.0. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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