Vedrørende: Handicaprådsmøde
Dato:

23. november 2016 kl. 17-19.30

Sted:

Jobcenteret, mødelokale A - Rådhuset

Deltagere:

Jan Nielsen (DH), Grethe C. Jørgensen (DH), Kim L.
Jørgensen (DH), Anni Knøsgaard (DH), Peter Røjgaard
(DH), Jeanette Gjøg (DH), Peter R. Nielsen (DH), Ivan
Foghtmann (KB), Susanne Samuelsen (BV), Charlotte
Kylmann Jakobsen (BV).

Referat
RÅDHUSET
Børn & Velfærd
Ældre- og Handicapafdelingen
Udviklingskonsulent:
Signe Odgaard Laursen
Sagsnr.: 16/109
Dato: 14-12-2016

Afbud:

Connie Kirkegaard Nielsen (KMV), Steen Ørskov Larsen (KB),
Lars Gundelack Jensen (KB), Maria Durhuus (KB)

Fravær:

Annette M. Sjøbeck (KB)

Handicaprådet noterer sig, at der er mange afbud til mødet og at flere
afbud er kommet så sent, at det ikke har været muligt at indkalde
suppleanterne. Dette er meget beklageligt.

1. Meddelelser fra formandskabet


Ishøjs Handicapråd holdt konference den 11.oktober 2016 med fokus
på lighed i sundhed for borgere med et handicap eller en sindslidelse.
Peter Røjgaard har søgt om befordring til Befordringsgodtgørelse.
Fremtidige KL-arrangementer, eller andre arrangementer man i øvrigt
hører om, tages med som punkt fremadrettet.



Der er VISO konference den 6. december. Deltagelse og befordring
dækkes af Handicaprådets budget, tilmeldingsfrist var den 21.
november.



Invitation til uddeling af Frederiksberg Handicappris 2016.
Arrangementet finder sted lørdag d. 3. december 2016 fra kl. 14.00 –
16.00, på Akaciegården, Betty Nansens Allé 2A, 2000 Frederiksberg.
I bedes vende tilbage til Signe Odgaard Laursen senest på torsdag d.
24. november, hvis I ønsker at deltage.



Dialogmøde mellem TF og Ældre- og Handicaprådet den 24.
november. Kim Jørgensen og Peter Røjgaard deltager.



Connie Kirkegaard Nielsen beder meddele: Der er etableret
natsænkning på lydniveauet på lydsignaler på M. Bechs
alle/Hvidovrevej og Landlystvej/Hvidovrevej. De blinde kan aktivere

lyden, så den bliver den samme som om dagen ved at trykke på
knappen i bunden af lydsignalet. Lydsignalerne vil i de to kryds være
stillet lavere i tidsrummet 22-07. Vi har sendt oplysninger om tiltagene
ud til blinde via ”blindeavisen” i Hvidovre kommune og der kommer
en meddelelse i Hvidovre Avis. Ved alle kryds med lydsignaler (på
nær det nyetablerede ved Rådhuset), er der etableret
retningsgivende felter, så de blinde kan føle sig frem til lydgiveren. Vi
håber, at tiltagene giver borgerne mulighed for at sove, samtidigt med
at de blinde stadig kan benytte anlæggene. Afhængig af respons fra
borgere og blinde er planen at udrulle natsænkningen på lydsignaler
til alle kryds i Hvidovre, hvor det kan lade sig gøre teknisk.
Der spørges til mulighed for at søge aktindsigt. Der kan skriftligt
bedes om aktindsigt hos Kultur, Miljø og Vækst.


Det Centrale Handicapråds årsmøde finder sted den 7. februar 2017 i
Nyborg Strand – invitation kommer i december – skal vi med?
Befordring og deltagergebyr dækkes af Handicaprådet. Invitationen
sendes ud til alle, når den modtages.



Der er nedsat en arbejdsgruppe om temadag. Forvaltningen
faciliterer, at der kommer en invitation til arbejdsmøde hurtigst muligt.



På sidste HR møde efterspurgte DH en opgørelse/oversigt over hvor
mange borgere, der har fået ændret i deres ydelser indenfor § 100
området, BPA, hjemmehjælp §85, samt dag og aftentilbud. Lars tager
sagen op på SSU mødet den 6. december, da sagen har et sådant
omfang, at SSU skal godkende den.



Maria Durhuus foreslår ekstraordinært handicaprådsmøde om
bymidten med deltagelse fra TF og Vandkunsten. Maria Durhuus er
ved at checke muligheder for tidspunkter. Handicaprådet vil meget
gerne deltage i arbejdsgrupper, men oplever ikke, at vi er blevet
inddraget

2. Økonomi – budgetstatus på rådets driftskonto (Pkt. 1+2 15 minutter
i alt) (bilag 1)
Punktet blev ikke drøftet, da der var eksterne gæster til pkt. 3.

3. Klar til Start - Pkt. starter 17.30 - (ca. 30-45 minutter)
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Oplæg om beskæftigelsesprojektet Klar til Start for mennesker med
autisme, som nu er kommet til Hvidovre v. Morten Wulf og Salgs- og
marketings direktør fra Catering Engros Claus Andersen. Afdelingsleder fra
Jobcentret Hanne Mørup deltog under dette punkt.
Projektleder Morten Wulf fortalte sammen med Niels Beck om Klar til Start.
Niels Beck er varehuschef i Ilva i Ishøj og deltager i stedet for Claus
Andersen fra Catering Engros. Velkommen til begge og til Hanne Mørup.
Klar til Start er et landsdækkende tilbud til unge og vokse med autisme
spektrum forstyrrelse. Projektet er stiftet af Unge Uddannelsescenter og
Fakta.
Klar til Start har fået 4 mio. kr. fra Veluxfonden, til at udvikle Klar til Start
med nye virksomheder og nye målgrupper. I dag indgår Fakta, Catering
Engros og Ilva (i Ishøj, Lyngby) i Klar til Start. Der er jobgaranti for de, der
gennemfører forløbet. Det vil være job på de vilkår som borgeren kan klare,
eksempelvis ordinært job, flexjob, løntilskudsjob m.v.
Ilva syntes, det var et interessant projekt at indgå i som arbejdsgiver og at
det var godt at kunne tage et socialt ansvar og hjælpe nogle unge
mennesker på vej. Det ligger godt i tråd med den profil butikken gerne vil
vise. De har sagt ja til at starte tre deltagerforløb op i januar. Niels Beck
fortæller, at de har mange muligheder for at tilpasse opgaverne, til de
deltagere de har.
Klar til starts fordele er blandt andet for kommunerne: at de får borgere
flyttet fra passiv forsørgelse, for virksomheder: at de får løftet nogle
opgaver og for deltagerne: at de kommer i job og nogle får brugt deres
spidskompetencer.
Det er Jobcentre, der visiterer. Borgeren skal henvende sig til sin
sagsbehandler. Et forløb begynder altid med en gratis praktikperiode på 1-2
uger. Hvis det er en god ide, sætter Klar til Start og sagsbehandleren et
møde i stand.
Klar til Start vil gerne have at deltagerne har afsluttet STU først. Klar til
Start forløbet varierer, men varer ofte 1½ år og maksmalt 22 måneder.
Prisen er 16.900 kr./md – prisen skal dække den medarbejder, der går
sammen med kursisterne fuld tid ude i butikken.
Der er 43 kommuner i samarbejdet p.t. og indtil nu er 23 borgere kommet i
job. Der er 70 aktive kursister i dag og en gennemførselsprocent på 85.
Oplæg og materiale sendes ud med referatet.

4. Sager til drøftelse (ca. 60 minutter):
 Gennemgang af servicerammen v. Handicap- og Psykiatrichef
Susanne Samuelsen. Materiale præsenteres på mødet.

Side 3 af 5

Susanne Samuelsen viste fordelingen af de forventede udgifter på det
specialiserede voksenområde. Dels for kommunens egne tilbud, dels for
køb af tilbud.
Som det ser ud nu forventes der et merforbrug på 10 mio. kr. for området.
Særligt til områderne for midlertidige botilbud, samt herbergspladser og
stofmisbrug bruges flere udgifter end forventet.
De to powerpointplancher med fordelingen af de forventede udgifter sendes
ud med referatet.
Der efterspørges en mere detaljeret visning af det forventede forbrug på
15,8 mio. kr. på bofællesskabsområdet samt støttepersonkorps
(kommunens egne tilbud).
Begrebet ”serviceramme” drøftedes. Det er udtryk for det budget, der er sat
af til de forskellige indsatser – i dette tilfælde indenfor det
voksenspecialiserede område. Det fordeler sig på en række budgetposter.
KB får også en ramme for servicen samlet set fra staten, som den skal
holde. Hvis nogle kommuner ikke skal bruge hele deres serviceramme, kan
andre få lov at bruge mere på service. Dette tværgående aspekt
koordineres via KL.
Handicaprådet ønsker at få formidlet mere viden om servicerammen
overordnet, og blandt andet høre om hvad regeringen har besluttet, at
kommunen kan bruge af penge på servicen. Susanne Samuelsen vil bede
en repræsentant fra økonomiafdelingen om dette.


Præsentation af det tværgående visitationsudvalg v. Handicapog Psykiatrichef Susanne Samuelsen (bilag 2)

Punktet udsættes pga. tidsmangel..


Byggeri på Kløverprisvej v. arkitekt/souschef fra Plan- og
Miljøafdelingen Henrik Nielsen

Henrik Nielsen fortalte om byggeriet på sidevejen til Kløverprisvej. Der
arbejdes på projektet sammen med en privat grundejer, boligselskab og
deres konsulenter. Det skal opføres 248 almene boliger, de 24 af dem vil
være målrettet handicappede.
Henrik Nielsen fortalte, at det først er når processen kommer lidt videre og
KB skal behandle det mere detaljerede projekt i forbindelse med
godkendelse af ”skema a”, at man vil kunne se noget mere præcist om
lejlighederne. Det er ikke nået dertil endnu. Der arbejdes i første omgang
med udarbejdelse af et lokalplanforslag, som forventes præsenteret for KB i
januar måned. Lokalplanforslaget vil komme i høring med en
høringsperiode på mellem 2-8 uger.
Handicaprådet ønsker en beskrivelse af sådan en proces vedr.
lokalplanudarbejdelse, skema a, b og c, hvor det fremgår, hvad der sker
hvornår i disse processer.
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HR vil gerne inddrages, når man begynder at skulle indrette boliger til
handicappede. Handicaprådet har ønsket og givet udtryk for gerne at ville
indgå i dette projekt allerede for to år siden og står uforstående overfor ikke
at have været inddraget endnu.
Ivan Fogtmann foreslog, at rådet sender et brev til kommunen vedrørende
dette og stiller sine spørgsmål om, hvordan man kan inddrages i
processen. Det var enstemmig opbakning til forslaget. Jan Nielsen
udarbejder et udkast og sender det rundt til medlemmerne med henblik på
kommentarer, inden det sendes til kommunen.
Susanne Samuelsen har hørt bemærkningerne og ønsket om inddragelse
og vil bringe det med til direktøren for Børn og Velfærd for at høre om
status og mulighederne for inddragelse. Det kan selvfølgelig lade sig give
sig at være med i processen.
Ivan Fogtmann vil tage Handicaprådets oplysning, om at nogle sager
opleves ikke at komme til høring i rådet, med til borgmesteren, med henblik
på at kommunen bliver skarpere på dette.


Ankestatistik for 1. halvår 2016 (bilag 3)

Udsættes pga. tidsmangel.

5. Høringssager siden sidste møde (ca. 15 minutter)
Snak om processen for høring af sager
Udsættes pga. tidsmangel.

6. Næste møde (ca. 15 minutter)
Forslag til tema eller punkter til næste møde
Planlægning af mødedatoer i 2017, forslag var vedlagt dagsordenen som
bilag 4.
Den første mødedato, 22. marts 2017, er godkendt.
Resten af punktet udsættes.

7. Evt.
Hilsen fra Parkinsonforeningen. De har haft møder med Pia Jenfort
(Sundheds og Træningsafdelingen), men har ikke hørt fra kommunen
siden. Grethe Conrad Jørgensen sender materiale vedrørende dette til
Susanne Samuelsen, som videregiver til Sundheds- og Ældrechef Mette
Riegels.
Bilagliste:
- Powerpoint, pjece m.v. vedr. Klar til Start (punkt 3)
- Powerpointplancher vedr. servicerammen (punkt 4)
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