REFERATARK
Vedrørende:

HVIDOVRE KOMMUNE

Handicaprådsmøde

Dato:

25. oktober 2006

Sted:

Sollentuna, Hvidovre Rådhus

Deltagere:

Knud Søndergaard (DSI), Torben Olesen (DSI),
Helle Kilde (DSI), Helle Mathiasen (DSI), Lene
Holm Pedersen (DSI), Connie Albrechtsen (DSI)
Helle Adelborg (KB), Karl-Erik Høholt Jensen
(KB), Milton Graff Pedersen (KB) og Pernille
Falcon (KB). Anne Moebius (SOC), Ninette van
Wonterghem (ACE) og Trine Schandorff
(referent)

Afbud fra:

Grethe Conrad Jørgensen (DSI), Benthe Viola
Holm (KB), Susanne Brixum (KB) og Mette
Dencker (KB)

Næste møde:

Onsdag d. 13. december 2006 kl. 17.00 – sted følger

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

10.11.2006/trs

Referat af Handicaprådsmøde 25. oktober 2006
Mødet blev indledt med en kort orientering om Handicaprådets
hjemmeside. Hjemmesiden var endnu ikke klar inden mødet, men den kan
ses fra omkring d. 1. december på www.handicapraadet.hvidovre.dk

1. Valg af ordstyrer
Torben Olesen blev valgt som ordstyrer

2. Godkendelse af dagsorden
Mødets dagsorden blev godkendt.
Der blev rejst forslag om fastsættelse af mødedatoer for 2007, men
politikerne i handicaprådet mangler at få en udmelding om næste års
kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder, og derfor må punktet udsættes til
december mødet.

3. Godkendelse af referat fra møde 30. august 2006
Referatet blev godkendt.
Det blev samtidig besluttet, at fremadrettet har rådets medlemmer 10 dage
til at komme med bemærkninger efter et referats udsendelse, derefter er
referatet godkendt.

4. Arbejdsmarkedsforvaltningens opgaver
-

ved afdelingschef Ninette van Wonterghem.
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Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder med en strøm af lovjusteringer i
forbindelse med kommunalreformen.
Fra d. 1. januar 2007 bliver Arbejdsformidlingen, der er statslig, og det
kommunale arbejdsmarkedscenter slået sammen til et Jobcenter, der fysisk
bliver placeret på rådhuset. Her vil alle uden arbejde – uanset om man er
forsikret eller ej – skulle henvende sig. De statslige og de kommunale
medarbejdere fortsætter med hver deres chef, men de skal arbejde under
samme lovgivning, efter samme metoder – og IT systemerne på området
skal harmoniseres.
Sygedagpengeopfølgning vil også være en del af Jobcentret.
Udbetaling af ydelser samt andre økonomiske problemstillinger skal løses
udenfor Jobcentret i en ny afdeling kaldet Ydelsesafdelingen.
Problemstillinger af mere sociale karakter, skal ligeledes adskilles fra
Jobcentret og vil fremover blive placeret i afdeling for Særlig Social
Beskæftigelsesindsats.
Varetagelsen af skånejob vil fortsætte uændret, de opgaver
Arbejdsmarkedsforvaltningen havde tidligere vil fremover blive løst i
Jobcentret.
Handicaprådet spurgte, om der ville være sagsbehandlere specialiseret til
borgere med handicap.
Ninette var ikke klar over dette. Det vides ikke, om de medarbejdere, der
bliver udstationeret fra AF, har denne ekspertise.
Det forudses, at der ikke er nok eksperter til alle kommuner. Hvordan
kommunerne så skal få konsulentbistand hertil er ikke afklaret på dette
tidspunkt.
Ninette van Wonterghem oplyste, at lovgiverne kræver stor grad af
administration og kontrol. Såfremt kommunen ikke lever op til dette, vil
kommunen ikke modtage refusion på ydelsessagerne. Naturligt nok er det
en stor udfordring for kommunen.
Handicaprådet ville gerne vide, om den specialafdeling af AF, der har
hjulpet de handicappede, der er i arbejde med hjælpemidler, personlige
assistenter, ledsagere osv. også flyttes ud.
AF-medarbejderne flyttes ud i kommunerne. Det vides ikke, hvor
ekspertisen havner, og hvordan alle kommunerne kan få gavn af den.
Ninette van Wonterghem vil orientere den kommende Jobcenterchef om
denne problemstilling/ bekymring.
Handicappede i arbejde, der før i tiden henvendte sig i AF vedr. en eller
anden form for støtte, må henvende sig i Jobcenteret fremadrettet. Det
forventes dog, at der vil være flere steder, eksempelvis VISO og et center i
Vejle med eksperter på handicap-arbejdsmarkedsområdet, hvor det
kommunale Jobcenter kan købe specialiseret rådgivning.
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Der kommer en temadag i det lokale beskæftigelsesråd om diverse
problemstillinger på arbejdsmarkedsområdet.

5. Handicappolitik
Der stiles mod intro café møde fredag d. 11. maj i Messen i Avedøre
Lejren.
Relevante parter inviteres.
I løbet af december 2006 skal der udarbejdes en status over eksisterende
tilbud for borgere med handicap samt en vidensopsamling. Dette giver et
fælles overblik, der kan være udgangspunkt for det videre arbejde med en
handicappolitik.
Torben Olesen opfordrede alle DSI-medlemmer til at e-maile input til Trine
Schandorff (trs@hvidovre.dk). TS kontakter desuden forvaltningens
ankerpersoner for input til kortlægning.

6. Budget 2007
Hvidovre Kommunes budget er blevet vedtaget i Kommunalbestyrelsen d.
10. oktober 2006.
Der er afsat 50.000,- kr. til handicaprådets møder og arbejde.
Der er desuden afsat en tilgængelighedspulje på 1,8 mio. kr. til anlæg. Og i
forbindelse med renovering skal der altid tænkes handicapvenligt.

7. Spørgsmål til politikerne
- 7.1: Hvordan kan der etableres en rimelig tilbagemelding på de
høringssvar, som DSI-repræsentanterne afgiver til en række
konkrete sager?
Politikerne i handicaprådet roste DSI-repræsentanternes meget
grundige høringssvar. Det blev understreget, at høringssvar altid var
noget, der blev prioriteret og læst. Særlige elementer fra
høringssvar bliver protokolleret.
Det blev derfor pointeret, at handicaprådets medlemmer kan følge
de politiske beslutninger via referater fra møder, som der kan
abonneres på. Det er desuden muligt at lytte på
Kommunalbestyrelsens møder. Desuden kan en sag altid blive
taget op på et handicaprådsmøde, hvor der så kan gives en
tilbagemelding.

-

7.2: Hvilke kommuner har Hvidovre Kommune indgået aftaler med
om varetagelse af opgaver på handicapområdet?
Skole- og Kulturforvaltningen havde givet følgende melding:
Omkring specialundervisning af børn og unge op til 18 år er
kommunen en del af en netværksgruppe under region hovedstaden.
Der er ingen aftaler på det sociale område, men der er en
vidensgruppe på træningsområdet.

-

7.3: Hvad gør Hvidovre Kommune for at hjælpe sindslidende
borgere?
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Punktet kunne ikke nås. Det blev derfor foreslået, at punktet blev
udvidet til et orienteringspunkt ved socialpsykiatrileder Billy Jensen
på mødet d. 13. december 2006.
-

7.4: Hvilke tegnsprogstolke anvender Hvidovre Kommune, når
kommunen tilsyneladende ikke gør brug af Ældrevejledningen for
døve tegnsprogsbrugere?
Måtte udsættes.

8. Dagsordenspunkter til næste møde d. 13. december 2006 kl.
17.00
-

Punkt om kommunens tilbud til borgere med sindslidelser.

9. Evt.
Udgik

Mødet sluttede kl. 21.10
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