Handicaprådet i Hvidovre Kommune

Årsberetning for 2017

Indledning
Handicaprådets arbejde har i 2017 været inde i en god gænge med god og relevant
dialog ved rådets møder.
Rådet besluttede, at Hvidovres Handicappolitik burde revideres, da den nuværende politik blev vedtaget i 2012, og derfor er der iværksat er ret omfattende arbejde
med dette.
Indledningsvis blev der den 18. september afholdt et borgermøde med 90 fremmødte og et panel af kommunens politikere. Der udspandt sig en god debat og der
kom mange værdifulde input til arbejdet med den reviderede Handicappolitik.
Efterfølgende har Handicaprådet afholdt møder med de enkelte centre for at diskuterer de områder, som borgermødet har haft input til. Denne møderække er ikke
afsluttet, men vil strække sig ind i foråret 2018. På nuværende tidspunkt forventes
det, at den reviderede Handicappolitik vil foreligge omkring sommerferien 2018.
Handicaprådet har haft den meget positive oplevelse, at blive inddraget meget tidligt af Center for Trafik og Ejendomme i en sag om tilgængelighed på Hvidovre
Strand og i en sag om renovering af Holmegårdsskolen. Den tidlige inddragelse giver mulighed for, at Handicaprådet kan bidrage med information og rådgivning på
et tidspunkt i sagsprocessen, hvor det er muligt at påvirke de sager, som senere
sendes til politiks behandling. Dette er positivt og påskønnes meget af rådet.
Møder i Handicaprådet
Som i de foregående år har Handicaprådet i 2017 afholdt 4 møder. Møderne blev
afholdt i marts, maj, august og november måned.
På møderne drøftes aktuelle forhold, og repræsentanterne fra DH har haft mulighed for på at stille spørgsmål til politikerne og forvaltningen. På møderne har der
bl.a. været behandlet budget 2018 og budgetprocessen, Ankestatistik, byggesag
omkring boliger på Kløverprisvej i forhold til fysisk- og kognitivtilgængelighed.
Oplæggene og drøftelserne af de enkelte emner og svarene på de stillede spørgsmål
giver et godt billede af den aktuelle situation og anledning til refleksioner over,
hvordan det er muligt at gøre forholdene bedre for borgere med handicap.
Høringssager
Udover mødeaktivitet arbejder rådet med aktuelle politiske sager, når udvalgssager sendes i høring i Handicaprådet, hvor DH-repræsentanterne afgiver hørings-
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svar på rådets vegne.
Selv om der er tale om forholdsvis mange sager, som både tager tid at sætte sig ind
i, og som ofte skal besvares på meget kort tid, er høringerne et vigtigt rebskab til at
formidle Handicaprådets holdninger til såvel forvaltningen som politiske udvalg.
I 2017 afgav Handicaprådet i alt 34 høringssvar, hvilket var lidt mindre end i 2016,
hvor rådet afgav 37 høringssvar. Høringssvarene var til sager om blandt andet: Ny
sundhedspolitik, tilsyn af plejeboliger og bofællesskaber i Hvidovre, kvalitetsstandarder og ikke mindst Budget 2018. En liste over høringssvar findes i bilag 1.
Rådet oplevede i 2017, at de fleste sager blev sendt i høring med korte høringsfrist
på ofte 4 dage. Nogle sager, blandt andet høringens sagen om Budget 2018, som
indeholdt ca. 200 sider, blev sendt i høring med en frist på kun 2 døgn.
Det er ikke muligt for rådet at behandle et så omfattende materiale på en kvalificeret måde med en høringsfrist på 2 døgn. Høringen var endvidere ikke varslet på
forhånd, som rådet ofte oplever med andre høringssager med kort frist. Uden forvarsel er det ikke muligt for rådet, at planlægge og koordinerer høringen blandt
rådets medlemmer på forhånd.
Rådet er meget kritisk overfor de meget kort høringsfrister og mener, at det kan
udgøre en retssikkerhedsmæssig risiko med så korte høringsfrister, da rådet ikke
kan opfylde sit formål om at vejlede kommunalbestyrelsen under disse forhold.
Rådet vil derfor opfordre til, at man i Centrene har fokus på at inddrage rådet tidligt i høringsprocessen, så rådet får mulighed for at levere bedre kvalificerede svar.
Tanker om Handicaprådets virke i 2018
Handicaprådet er i 2018 nyt, da alle politikere er nyvalgte for den næste 4 års periode og forvaltningsrepræsentanterne er også nye for en dels vedkommende. Rådets arbejde i 2018 vil indledningsvis være fokuseret på at skabe et godt samarbejdet i rådet og for at skabe en forståelse af rådets betydning og arbejdsform
De handicapfaglige problemstillinger vil fortsat blive behandlet på møder og gennem høringssvar, men Handicaprådet vil også i 2018 arbejde på, at rådet bliver
vært for en temadag eller borgermøde i kommunen, hvor en eller flere aktuelle
emner bliver drøftet bredt med kommunens borgere.
Af mere konkrete forhold vil Handicaprådet følge op på de kontakter med centrene,
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som er skabt gennem arbejdet med revision af Handicappolitikken. Rådet vil lægge
op til, at der holdes et årligt møde med alle centre, for at holde den gode dialog ved
lige. Handicaprådet vil herved fortsat arbejde med at implementere handicappolitikken i såvel det politiske som i det administrative arbejde i kommunen.
Et fokusområde i 2018 vil også være at følge med i, hvorledes den kommunale inklusion i folkeskolen bliver gennemført på en tilfredsstillende måde, så børn med
handicap ikke bliver ekskluderet.
Endvidere vil rådet følge udviklingen af forholdene omkring bofællesskaberne i
Hvidovre, ligesom de manglende boliger til handicappede og funktionsnedsatte
borgere vil have Rådets opmærksomhed.
Endelig vil der blive arbejdet på at gøre Handicaprådets arbejde mere synligt via
information om handicappedes muligheder, ved kontakt til lokale medier samt ved
deltagelse i konferencer og kurser.
På Handicaprådets vegne
Jan Nielsen
Formand

Fremlagt og tiltrådt på Handicaprådets møde den 11. april 2018.
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Høringsoversigt 2017
Dato

Emne

30112017
30112017
30112017
30112017
28112017

Godkendelse af sundhedsberedskabsplan
Status vedr. utilsigtede hændelser i 2016
Tilsynspolitik for personlig person pleje og praktisk bistand 2016
Kvalitetsstandarder 2018
Handicaprådet - ændring af størrelse og sammensætning

27102017 Anvendelse af restbeløb - Hvidovre Strand - Projekt 0103
25102017 Beskæftigelsesplan 2018
28092017 Mulighed for handicapboliger
28092017 Tilsyn i hjemmesygeplejen 2017
31082017 Klippekort på plejecentre i Hvidovre Kommune
31082017 Kvartalsvis status vedrørende det specialiserede socialområde for voksne
- september 2017
31082017 Tilsyn i Bofællesskabet Holmelundsvej
31082017 Ændrings- og Forbedringspuljen 2017
25082017 Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisning
25082017 Budget 2018
11082017 Budget 2018
29062017 Ny budgettildelingsmodel for inklusion
24052017
24052017
24052017
24052017

Tilsyn med plejecentre
Demenshandleplan for Hvidovre
Timepris for praktisk og personlig pleje
Justering af strukturen i Bofællesskaberne

27042017 Tilsyn på praktisk hjælp og personlig pleje
27042017 Kvalitetsstandard for klippekortet
27042017 Refusion af andel af beløb betalt til ferierejser og aktiviteter
27042017 Kvartalsvis status vedrørende det specialiserede socialområde for voksne
- maj 2017
30032017 Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp 2016
30032017 KKR mål sundhed
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24022016 Godkendelse af udmøntning af midler til en styrket indsats for borgere med kronisk
sygdom
24022016 Orientering om faste læger tilknyttet plejecentre
24022016 Tilsyn bofællesskaber 2016
07022017 Fælleskommunalt udbud af diabetesprodukter
27012017 Kvartalsvis status vedrørende det specialiserede socialområdet for voksne
27012017 Udvikling af daghjemstilbud
27012017 Sundhedspuljen
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