:

Møde i Hvidovre Handicapråd

Dato:

17.december 2015 kl. 17.00-19.30

Sted:

Sollentuna II + III 5. sal på Rådhuset

Deltagere:

Torben Olesen (DH), Jan Nielsen (DH), Peter Rytter (DH),
Grethe Conrad Jørgensen (DH), Kim L. Jørgensen (DH),
Peter Røjgaard (DH), Maria Durhuus (KB), Lars G. Jensen
(KB), Steen Ørskov Larsen (KB), Kristina E. Young (KB),
Anne Moebius (BV), Robin Lybecher (KVM), Henriette Darlie
Dyring (KVM), Christine Brochdorf (BV), Betina E.
Rasmussen (BV).

Afbud fra:

Referat
MEDBORGERHUSET
Børn & Velfærd
Ældre- og Handicapafdelingen
Konsulent i Ældre- og Handicap:
Betina Engelhardt Rasmussen
Sagsnr.: 15/1604
Doknr.: 9480/16
Dato: 03-02-2016/btk

Ivan Fogtmann (KB) og Rene Langhorn (KB), Connie Albrechtsen (DH),
Annie Knøsgaard (DH), Connie K. Nielsen (KVM)

1.0. Godkendelse af dagsorden
Punkt 8 og 9 fremrykkes til behandling efter punkt 4
Dagsorden blev herefter godkendt
2.0. Meddelelser om konferencer, møder m.v.
 02.02.2016 Hvordan skaber vi resultater i fremtidens handicappolitik ? Det Centrale
Handicapråd årsmøde 02.02.16 på Nyborg Strand. Mail udsendt til Handicaprådets
medlemmer d. 30.10.15. Tilmeldingsfrist til Betina senest tirsdag d. 05.01.16. Peter Rytter,
Grethe Conrad Jørgensen og Jeanette Gjøg er tilmeldt.
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 15. september 2015
 Peter Rytter bemærkede, at han (ligesom Grethe Conrad Jørgensen) også på
septembermødet udtrykte undren over at materiale fra Beskæftigelsesudvalget skulle
sendes til DH centralt, da der lå en aftale om det fremtidige samarbejde med DH Hvidovre
fra det sidste møde i LBR.
(Der er efterfølgende truffet aftale med arbejdsmarkedsafdelingen om løbende
fremsendelse af afrapporteringerne, når de foreligger. De fremsendes efter aftale til
formand for DH-Hvidovre Jan Nielsen).


Grethe Conrad Jørgensen gjorde opmærksom på, at paraplymodellen, på side 3 under
punkt 6 på septembermødet, er udarbejdet til medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget,
og ikke Kommunalbestyrelsen.

4.0. Førtidspension, fleksjob og ressourceforløb
Jurist fra Arbejdsmarkedsafdelingen Henriette Darlie Dyring gav et historisk rids over
udviklingen i fleksjob, ressourceforløb og tilkendelse af førtidspension siden reformen på
området trådte i kraft i 1.1.2013.





Pt. bliver 3-4 bliver indstillet til førtidspension om måneden. Før reformen var det 20-25 om
måneden.
Flere er kommet i målgruppe for fleksjob, men der er ikke skabt tilsvarende flere fleksjobs.
Arbejdsløsheden blandt ordinære arbejdsløse er på 4 % og arbejdsløsheden blandt
fleksjobbere er på 20 %
Det forventes, at 38.000 på landsplan vil være i ressourceforløb i 2016.
Der er 4 fleksjob sagsbehandlere og 3 virksomhedskonsulenter ansat i jobcenteret.
Konsulenterne besøger virksomheder og fortæller om mulighederne for at oprette fleksjob.
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Med reformen fik førtidspensionister mulighed for at gå tilbage til
ordinært/fleksjobordningen, og de fik krav på 3 samtaler i jobcenteret. 3-4 har henvendt sig
i denne forbindelse og 1 af disse er kommet i ordinær beskæftigelse
Powerpoint slides vedlægges referatet med % angivelser på de forskellige områder.

5.0. Status på Handicaprådets driftsmidler
Handicaprådet vedtog, at rådet fremadrettet får budgetoversigt vedlagt dagsordnen, så
forbruget kan følges. Det skal dog ikke være så detaljeret en oversigt.
Driftsmidlerne bliver behandlet under punktet meddelelser på de fremtidige møder.
Handicaprådet ønsker at rulle de tilladte 5 % af uforbrugte midler i 2015 til 2016.
6.0. Regler om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Handicaprådet vedtog, at formandskabet afgør relevansen for deltagelse på konferencer mv.
mellem møderne. Så længe der er driftsmidler til deltagelse, kan dette besluttes.
7.0. Skal Handicaprådet afholde et borgermøde?
Der blev nævnt følgende emner som tema for et borgermøde; retssikkerhed og
velfærdsteknologi. Handicaprådet vedtog, at nedsætte en arbejdsgruppe for et borgermøde,
og at borgermødet skal afholdes i efteråret 2016.
Handicaprådet udpegede repræsentanter til arbejdsgruppe for temadag/borgermøde i
efteråret 2016. Følgende blev udpeget: Grethe Conrad Jørgensen, Jan Nielsen og Kim L.
Jørgensen. Forvaltningen indkalder i 2016 til opstartsmøde.
8.0. Budget 2016
Børne- og Velfærdsdirektør Christine Brochdorf orienterede om budget 2016 i relation til
handicapområdet.
Powerpoint vedlægges til referatet.
DH- medlemmerne spurgte ind til hvorvidt analyse af ledsagelse på ferie (§ 85) også var
vedtaget. Christine bekræftede, at det er lavet en hensigtserklæring om at udrede dette i
2016.
9.0 Spørgsmål
Hvad sker der med oplæggene til de nye kvalitetsstandarder om serviceniveau og
merudgifter § 100 og kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance?
Børne og Velfærdsdirektør Christine Brochdorf orienterede:


Sagen vedrørende kvalitetsstandarderne blev taget af dagsordenen for SSU-mødet d.
30.11.15, da DH-Hvidovre i et høringssvar skrev at den indeholdt ulovlige elementer.
Forvaltningen har efterfølgende sparret med KL, en ekstern konsulent med speciale i det
voksenspecialiserede område samt juridisk afdeling.



Det er konstateret, at der ikke er ulovlige elementer i oplæg til kvalitetsstandarderne.
Forvaltningen har på baggrund af sparringen samt Handicaprådets kommentarer valgt at
foretage tekstmæssige korrektioner, og sagen foreligges for Social- og Sundhedsudvalget
på næstekommende møde til godkendelse, og sendes til fornyet høring i Handicaprådet.
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Forvaltningen har efter sagen blev trukket af dagsordenen kunne læse om den og
høringssvaret forskellige steder i pressen, eksempelvis på muskelsvindfondens
hjemmeside og i lokalavisen. Dette på trods af, at den ikke var offentliggjort for Hvidovre
Kommunes politikere eller andre.



I artiklerne på Muskelsvindfondens hjemmeside fremstår det, at Handicaprådet har delt de
to sager, der var sendt i høring med Muskelsvindfonden. Dette betragter forvaltningen som
brud på tavshedspligten, idet forvaltningens opfattelse af tavshedspligt baseres på svar af
d. 18. juni 2014 fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. I 2014
spørger forvaltningen ministeriet om følgende:
Kan rådets medlemmer sende materiale, som er udsendt til rådets møder, og som ikke på
anden måde er offentligt tilgængeligt, i høring hos deres respektive organisationer?
Ministeriet svarede følgende: Da Handicaprådets møder som udgangspunkt ikke er åbne
for offentligheden, kan rådets medlemmer ikke sende materiale, som er udsendt til rådets
møder, og som ikke på anden måde er offentligt tilgængeligt, i høring hos deres respektive
organisationer.
Forvaltningen har, efter handicaprådsmødet d. 17.12.15, og den tvivl der opstod i forhold til
overholdelse af tavshedspligten i relation til høringsmateriale, rettet henvendelse til
ministeriet igen vedrørende regler for Handicaprådets høringsmateriale. Forvaltningen vil
orientere Handicaprådet, når der foreligger svar fra ministeriet.



På baggrund af presseomtalen vil forvaltningen drøfte praksis omkring udsendelse af
høringsmateriale med Social- og Sundhedsudvalget og anbefale, at Handicaprådet får
høringsmateriale tilsendt på samme tid, som udvalgets medlemmer. Handicaprådet kan
fremsende høringssvar til sagerne frem til kl. 12.00 samme dag som mødet afholdes.



Et KB-medlem tilkendegjorde, at det er ærgerligt at høringstiden nu kortes ned. Omvendt er
praksis for udsendelse af høringsmateriale baseret på gensidig tillid. Som politiker er det
ikke tilfredsstillende, at kunne læse omtale af en sag i lokalavisen, når politikerne endnu
ikke selv har set sagen. Der er forståelse for forvaltningens reaktion i denne sag, og der
afventes reaktion fra Social- og Sundhedsudvalget, hvor fremtidig praksis for udsendelse af
høringsmateriale til Handicaprådet vil blive drøftet.

Mindretalsudtalelse:
Et mindretal af Handicaprådet har bedt om følgende mindretalsindstilling tilføjet i udkast til referat
under punkt 9:
Vedr. referat af møde i Hvidovre Handicapråd den 17. december 2015
Vores forventning til behandling af punkt 9 på mødet var, at nu var der mulighed for en positiv
dialog omkring indholdet af de to kvalitetsstandarder om ”Serviceniveau og merudgifter § 100” og
”Borgerstyret personlig assistance (BPA)”. En dialog mellem kommunalpolitikerne i HR og
repræsentanterne fra DH. Det er jo hele ideen i at have et Handicapråd, at dialogen skal føre til
mere kvalificerede beslutninger, for de af kommunens borgere der er handicappede. Vi var rigtig
glade for, at begge sager var taget af Det sociale Udvalg dagsorden, med henblik på et
kvalitetseftersyn. Vores høringssvar var blevet læst, og måske forstået. Det vil vi fortsat gerne
kvittere for.
I stedet for at diskutere og udveksle information om substansen i kvalitetsstandarderne, flyttede
forvaltningen fokus til, at der var sket brud på tavshedspligten. Begået af DH medlemmerne. En for
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os meget alvorlig påstand, som vi oplevede blev fremsat uden dokumentation, og som klart blev
tilbagevist af flere DH repræsentanter på mødet. En påstand som rammer os alle hårdt.
Når man læser referatet af HR´s møde, fremstår det som forvaltningsudtalelser med et enkelt input
fra et KB-medlem. Efter det foreliggende referat, har DH repræsentanterne ikke taget ordet, eller i
hvert fald ikke sagt noget, som skønnes af en sådan betydning, at det var værd at referere.
Sådan oplevede vi ikke mødet – Vi oplever derfor heller ikke, at referatet er retvisende for den
dialog, som var på mødet.
Vi håber alle, at vi i nær fremtid kan mødes i HR, og have en dialog mellem KB medlemmer af
rådet og DH medlemmer af rådet med henblik på, at nå frem til en procedure omkring HR´s
høringssvar. Målet må være, at sikre øget kvalitet i de politiske beslutninger omkring
handicapspørgsmål – uden en oplevelse af at fortrolige oplysninger videregives, uden at
høringstiden skæres ned, og uden at noget KB medlem behøver at føle sig overhalet
informationsmæssigt.
10.0 Mødeplan for 2016 og mødetidspunkt
Foreløbige forslag
 Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 17.00-19.30
 Tirsdag d. 14. juni 2016 kl. 17.00-19.30
 Onsdag d. 7. september 2016 kl. 17.00-19.30 (budget)
 Tirsdag d. 15. november 2016 kl. 17.00-19.30


Et DH-medlem ønskede, at flytte mødedagene til onsdage i stedet for tirsdage. Det blev
aftalt, at forvaltningen undersøger om det er muligt, og sender nye datoforslag frem til
næste møde.

Følgende bud på mødeplan er efter mødet udarbejdet. Mødeplan 2016 foreslås som følger:





Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 17.00-19.30
Onsdag d. 22. juni 2016 kl. 17.00-19.30
Onsdag d. 21. september 2016 kl. 17.00-19.30
Onsdag d. 23. november 2016 kl. 17.00-19.30

11.0 Opfølgning på beslutninger truffet på tidligere møder
 Handicaprådet har fået fremsendt anke statistik af 25.9.2015 fra Ankestyrelsen.


Der var et ønske fra et DH-medlem om statistik over en længere periode.



DH – medlemmer ville gerne vide, hvorfor Hvidovre Kommune adskiller sig på
arbejdsmarkedsområdet i forhold til afgørelser. Det blev vedtaget, at invitere
arbejdsmarkedsafdelingen når næste statistik er udsendt.



Forvaltningen modtager anke statistikker halvårligt, de fremligges ikke politisk, men er et
arbejdsredskab for forvaltningen. Det blev vedtaget, at de fremadrettet vedlægges
dagsorden, når de er indkommet til kommunen.

12.0 Emner til de kommende møder
- Handicappolitik - Opfølgning
- Fysisk tilgængelighed
- Tilgængelige informationer og kommunikation
- Tilgængelige sportsforeninger - Mentorordning
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- Retssikkerhed
- Nøgletal på handicapområdet
- Bofællesskaber - Status
- Handicapvenlige legepladser
- Samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget
- FN’s handikapkonvention
13.0 Næste møde
Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 17.00-19.30
14.0 Eventuelt
 Der er problemer med lydfyre i trafikken, flere steder er de gået ud, eller er for lave i
lydstyrke.


Dækket i bus stoppestedet på Brostykkevej/Bredholdtvej er smuldret helt ned til tråd
gitteret i cementen i selve læskuret (stoppestedet), så flisebelægning fungerer ikke.



Formand Torben Olesen takkede politikere, borgere og forvaltning for godt samarbejde i
forbindelse med arbejdet i Handicaprådet gennem de sidste 10 år. Der er opnået flotte
resultater, eks. en handicappolitik og forbedring af den fysiske tilgængelighed. Herefter
bekendtgjorde Torben Olesen, at han trækker sig som formand for Hvidovre Handicapråd
og som medlem af DH-Hvidovre. Af praktiske grunde fortsætter Torben Olesen dog som
formand frem til næste møde i Handicaprådet, hvor der udpeges ny formand.

Mødet sluttede kl. 19.20
Bilag til referat:
- Powerpoint Vedr. fleksjob, skånejob og førtidspensioner i perioden 2013-2015.
- Powerpoint vedr. budget 2016
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