REFERAT

Vedrørende:

Møde i Handicaprådet

Dato:

14. august 2013

Børne- og Velfærdsforvaltningen
Ældre- og Handicapafdelingen

Sted:

Sollentuna II og III - 5. sal Rådhuset

Sagsbehandler:
Emilie Hasle Nielsen

Deltagere:

Connie Albrechtsen (DH), Grete Jensen (DH), Kenneth F.
Christensen (KB), Kim Jørgensen (DH), Krista Liljenholt Nielsen (DH), Mogens Leo Hansen (KB), Niels Jensen-Storch
(DH), Peter Røjgaard (suppleant for Torben Olesen, DH),
Susanne Brixum (DH), Emilie Hasle Nielsen (BV)

HVIDOVRE KOMMUNE

Lars Høimark (suppleant for Anne Moebius, BV) deltog fra
kl. 20.00.
Fraværende:

Ivan Fogtman (KB), Nina Thøgersen (KB), Helle Klid (DH),
Connie K. Nielsen (BT)

Kopi til:

Mødedeltagerne

Næste møde:

27. november 2013

Dagsorden:
Mødet startede med et minuts stilhed for Helle Mathiesen.
1.0. Godkendelse af dagsorden
Punkt 5 blev rykket frem til efter punkt 2. Ellers godkendt.
2.0. Meddelelser
KFC orienterede:
Helle Mathiesen er afgået ved døden. I stedet indtræder Helles
stedfortræder Krista Liljenholt (KL) fra Gigtforeningen i rådet.
Knud Søndergaard er flyttet til Valby og er derfor udtrådt af rådet. I
stedet indtræder Knuds stedfortræder Grete Jensen (GJ) fra Danske Døves Landsforbund.
D. 13. maj deltog TO og KFC i Det Centrale Handicapråds konference om Medborgerskab, hvor bl.a. Karen Hækkerup var oplægsholder.
D. 20. september kl. 8.30-14.00 er der Handicapsrådskonference
vedr. inklusion på arbejdsmarkedet og i foreningslivet i Ishøj. Deadline for tilmelding til EHN er d. 30. august kl. 12.00. Da der max kan
deltage 5 medlemmer per Handicapråd, skal det koordineres hvem,
der deltager. Tilmeldinger på mødet: SB, KFC, PR og TO.
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D. 24. september kl. 10.00-16.00 er der temadag om handicap og
forebyggelse/sundhedsfremme i Taastrup. Deadline for tilmelding til
EHN er d. 26. august kl. 12.00.
Den nye førtidspensions- og flexjobreform er ved at blive indfaset.
De nye regler træder i kraft bl.a. i forhold til, hvornår man kan modtage førtidspension – jobcentret er allerede godt med. RJ bemærkede, at han var positiv over for den nye reform.
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 17. april 2013
Det blev på mødet bemærket, at der arbejdes på at tilvejebringe de efterspurgte oplysninger fra sidste møde d. 17. april. Forvaltningen har efter
mødet undersøgt spørgsmålene nærmere:
1. Hvor mange borgere i Hvidovre modtager hjælp efter § 85 i serviceloven, og hvor mange af disse borgere bor i et af kommunens bofællesskaber?
På nuværende tidspunkt modtager 211 hjælp efter Servicelovens § 85.
En stor del af borgerne fra kommunens bofællesskaber modtager hjælp
efter § 85.
2. Hvor mange handicapboliger med plads til hjælpere i hele døgnet findes
der i Hvidovre, og hvor lang er ventetiden på disse boliger?
Som svar på dette spørgsmål er vedlagt pjece om ”boligtilbud til borgere
med særlige behov i Hvidovre Kommune”.
NJS bemærkede, at der er for lang svartid på spørgsmålene til forvaltningen.
NJS mente ikke, at de øvrige spørgsmål fra forrige møde var besvaret. Han
spurgte derfor ind til udvalgssagen vedr. tilsyn. LH fortalte, at sagen er blevet behandlet d. 8. maj og er at finde på nettet. KFC tilføjede yderligere, at
Handicaprådet har givet høringssvar på den efterspurgte udvalgssag.
NJS spurgte endvidere ind til, om der er truffet en beslutning ift. nedsættelsen af en arbejdsgruppe til udviklingen af en pårørendepolitik for bofællesskaberne. LH besvarede, at det er der ikke. NJS spurgte om den eksisterende kontaktgruppe for bofællesskaberne er nedsat eller selvforanstaltet
ift. om alle har haft mulighed for indflydelse. KFC kunne fortælle, at alle pårørende har haft mulighed for at deltage i den eksisterende kontaktgruppe.
Der er desuden lavet en konkret aftale om, hvordan man kommer videre i
kontaktgruppen.
4.0. Budget 2014 og handicapområdet
Budget 2014 i forhold til Handicapområdet blev gennemgået på powerpointen ved LH. Powerpointen udsendes med referatet.
I relation til budgetanalysen vedr. udbud på ældreområdet, spurgte CA ind
til, hvorvidt borgerne orienteres om muligheden for at vælge anden hjemmehjælpsleverandør end kommunen. LH/KFC kunne fortælle, at borgerne
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bliver introduceret til alle de mulige leverandører, når de bliver visiteret til
en ydelse.
Flere af DH-repræsentanterne kom desuden ind på konkrete klagesager.
LH tilkendegav, at klager til udførelsen af den visiterede ydelse kan bruges
læringsmæssigt i forhold til at gøre arbejdet med udførelsen endnu bedre .
Klager ift. visitation og afgørelser iht. lovgivning skal rettes til Ankestyrelsen, mens klager vedr. udførelsen af visiteret ydelse skal rettes til kommunens medarbejder/ledelse af det pågældende område. SB pointerede i forlængelse heraf, at hjemmehjælpen også har en forpligtigelse til at gå tilbage til visitationen, hvis det visiterede ikke svarer til behovet.
NJS bemærkede, at Børsen har bragt en artikel om, at kommunerne samlet
forventer et mindreforbrug på ca. 3 mia. kr. på servicerammen. KFC/LH
påpegede, at hver kommune er nødt til at sikre, at den ikke har et merforbrug, for at undgå sanktioner, hvis budgettet overskrides. KFC tilføjede
endvidere, at det bør bemærkes, at der reelt er tale om et meget lille procentvis underforbrug.
5.0. Handicappolitik – opfølgning
DH-repræsentanterne foreslår, at der i forbindelse med det forestående
kommunevalg afholdes et borgermøde med fokus på de foreløbige resultater af implementeringen af handicappolitikken i arbejdsgangen i de enkelte
forvaltningsgrene og politiske fagudvalg.
SB efterspurgte en status for foreløbige resultater ift. politikken. NJS kunne
fortælle, at man på nuværende tidspunkt ikke kender de foreløbige resultater. KFC tilføjede, at man bør huske, at politikken kun har eksisteret i knap
et halvt år. Det blev påpeget, at de over 60 høringssager om året, som udgangspunkt bør afspejle fremskridtet.
KFC påpegede, at handicappolitikken ikke har haft en direkte indflydelse på
arbejdsgangen i de politiske udvalg, men nærmere på høringssagerne.
KFC spurgte ind til planlægningen af borgermødet. NJS fortalte, at der ikke
var meget planlagt endnu, men fortalte, at mødet bliver inden kommunalvalget.
§ 18-puljen for frivilligt socialt arbejde blev bragt op af RJ, der er ærgerlig
over, at Dansk Blindesamfund ikke kan få tildelt støtte til kørsel af blinde via
§ 18. KFC understregede, at §18-midler kun gives til frivillige aktiviteter,
hvor f.eks. kørsel af materiel går ind under, men ikke personlig transport.
Forvaltningen blev bedt om at undersøge, hvilke muligheder der er for § 18støtte specifikt for blinde, særligt ift. befordring.
Forvaltningen har efter mødet undersøgt nærmere. Ift. § 18-puljen gælder
de samme regler for foreninger for blinde som for andre foreninger, der udøver en frivillig social indsats. § 18-puljen er kun henvendt frivilligt socialt
arbejde dvs. det kun er den del af en aktivitet, som ydes af frivillige, der kan
modtage støtte. Vurderes en indsats ikke at leve op til denne definition kan
der som udgangspunkt ikke forventes støtte fra § 18-puljen.
Ud fra fastsatte kriterier gælder det desuden, at der ikke gives tilskud til
kørsel, på nær i to tilfælde:
besøgsvenners transport til hospitalsbesøg udenfor kommunen, og
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transport af materiel.
Dette gælder for alle frivillige, uanset eventuelle individuelle udfordringer.
Det betyder alt i alt, at der ikke gives tilskud fra § 18-puljen til bl.a. befordring af medlemmer af blindeforeninger, både da der ikke er tale om, at der
ydes en frivillig indsats fra medlemmerne af, og fordi der i Hvidovre ikke gives tilskud til kørsel via § 18.
Flere af DH-repræsentanterne udtrykte interesse i at blive repræsenteret i
Frivillighedsrådet. KFC påpegede, at det ikke er muligt som råd, da det kun
er foreninger, der er repræsenteret i Frivillighedsrådet, men foreslog, at
DH-repræsentanterne blev enige om en forening blandt dem selv, der kunne stille op til valg til Frivillighedsrådet.
6.0. Spørgsmål
Har forvaltningen kendskab til det notat, som KL udsendte den 21. juni
2010 om Ledelsesinformation: Centrale indikatorer på handicapområdet, og
brugt notatet ved stillingtagen til budgetterne for de seneste år?
LH bemærkede, at kommunerne hvert år giver meldinger ind ift. pladser på
det specialiserede socialområde. Kommunen bruger ikke entydigt KLs materiale vedrørende idndikatorer på handicapområdet. Budgetlægningen foretages grundlæggende ift. kendte faktorer suppleret med en vedtagen
fremskrivningsprocent.
7.0. Emner til de kommende møder
- Handicappolitik – Opfølgning
- FN’s handikapkonvention
- Retssikkerhed – grundlag for kommunens afgørelse i sager om
handicappede
- Andre mulige emner?
8.0. Næste møde
Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00.
9.0. Eventuelt
KJ spurgte hvorfor, der ikke er e-mails på medlemmerne af rådet på rådets
hjemmeside. KFC kunne fortælle, at det har medlemmerne tidligere frabedt
sig.
Mødet sluttede kl. 21.17
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