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Årsberetning for Handicaprådet 2017
Beretning for perioden januar - december 2017

Handicaprådets virke
Handicaprådets formål er:
Dels at virke for bedst mulig trivsel for borgere med handicap i Greve Kommune, dels at fungere som
kontaktorgan, mellem borgere, Byråd og administration i handicaprelaterede spørgsmål.

Handicaprådets sammensætning
3 byrådspolitikere, 5 repræsentanter fra Dansk
Handicaporganisation (DH) og 2 repræsentanter
fra administrationen udgør Handicaprådet.
Handicaprådets medlemmer er:
Kai Nielsen (formand), byråd
Niclas Bekker Poulsen, byråd
Ina Birch, byråd
Bente Lis Clausen (næstformand), DH
Palle Jacobsen, DH
Allan Jørgensen, DH
Kurt Rasmussen, DH
Lonnie Busted Nielsen, DH
Brith Nøhr, administration
Kim Andreassen, administration

Udpegning og sammensætning af rådet følger
den almindelige valgperiode, medmindre at et
medlem udtræder af rådet.
Hvert medlem har en stedfortræder, som deltager
i medlemmets fravær. Hele Handicaprådets
sammensætning kan ses på www.greve.dk under
Politik/Byråd og Udvalg/andre råd.
Handicaprådets møder
Handicaprådet har afholdt 10 møder i 2017 og
referater fra møderne kan læses på Greve Kommunes hjemmeside under Politik/Dagsordener og
referater/Andre rådsmøder/Handicaprådets møder.

Handicaprådet behandler forskellige typer af sager og nedenfor kommer et uddrag af de væsentligste:
Høringssager
Af handicaprådets vedtægter fremgår det at rådet høres i alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
Handicaprådet er blevet hørt i følgende sager:
Budget 2018-2021, rammeaftale på det specialiserede område, udbud indenfor hjælpemiddelområdet
samt diverse kommune- og lokalplaner. Handicaprådets høringssvar til sagerne indgår i den videre
administrative og politiske behandling.
Orienteringssager egen drift
Af vedtægterne fremgår det også, at Handicaprådet kan tage spørgsmål af generel karakter op og
inddrage andre, for at få belyst særlige temaer. På denne baggrund har Handicaprådet fået orientering
om og drøftet:
Hjælpemidler og bevilling heraf, antallet af magtanvendelser, kvalitetsstandard for tildeling af kørsel
under Flexhandicap, Grevepuljen, Fritidsguide, forskningsprojekt ”inklusion i børnehøjde”, den nære
sundhed for alle og opfølgning på årets og tidligere års tilgængelighedsture.
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Orienteringssager fra administrationen
Ud over de sager som rådet har haft til høring og de orienteringssager der er taget op via egen drift,
har rådet endvidere fået orientering om: Velfærdsteknologi til botilbuddet Vangeleddet, Fælles retning,
status på psykiatripolitikken, godkendelse af indsatsbeskrivelse og støttepakker til bostedet Vangeleddet, organisering og placering af Akuttilbuddet, samt evaluering af tidsbestilling i Borgerservice.

Handicappolitikkens fokusområde
”Velfærdsteknologi” har været fokusområdet
for 2016-2017. Fokusområde har været foldet
ud i konkrete temaer som hjælpemidler i PPV,
hjælp i hjemmet og på plejecentre, træning
med børn og voksne, samt rehabilitering. Endvidere i velfærdsteknologi i det kommende
botilbud Vangeleddet, hvor Bente Lis deltog i
workshops ift. aktiviteter i botilbuddet, sammen
med repræsentanter fra målgruppen.

Handicaprådets årlige tur i kommunen
På den årlige tur i juni måned var det primært Tune om var omdrejningspunktet. Handicaprådet
besøgte Tune Hallen, Sundhedsklinikken, Tune
pensionistcenter, Tune Menighedsråd, Tune bibliotek for at se på tilbud og aktiviteter, samt se på
tilgængeligheden.
I Hedeland og Amfiteatret hørte rådet om de fremtidsplaner der var for området.
Turen blev sluttet af med et besøg i Hundigeområdet hvor rådet besøgte PPV, Aktivhuset, for
at høre om deres aktivitetstilbud og på vej hjem
stoppede bussen ved Botilbuddet Vangeleddet. I
modsætning til sidste år, hvor der kun var en
græsmark, var der nu opført elementer og byggeriet var i fuld gang.
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Andre aktiviteter
Handicaprådet havde deltagelse i KL´s Handicap- og psykiatrikonference med temaet "Rehabilitering et fælles udgangspunkt” og i Det centrale handicapråds årsmøde, hvor der blev sat fokus på fordomme om mennesker med handicap og bekæmpelse heraf.
Handicaprådet deltog endvidere i budget dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet, hvor der også var en temadrøftelse om boliger til ældre, herunder demensplejehjem Nældebjerg.
Handicaprådets fokus i 2018
 Fokusområdet er 2-årigt og der skal derfor udpeges et nyt for 2018-2019, som rådet vil følge
de næste par år.


I takt med at med at alt information bliver digitalt er der også behov for at disse løsninger tilgodeser borgere med handicap. Handicaprådet vil derfor have fokus på den digitale tilgængelighed og især Greve Kommunes egen side, som er blevet mere kompleks med tiden.



Blandt andet på handicaprådets tilgængelighedsture konstateres en del ting som ikke helt lever op til krav om fysisk tilgængelighed. Da der ikke længere er afsat en pulje i budgettet til
sådanne forbedringer, vil Handicaprådet fortsat gøre opmærksom på de udfordringer der er,
med det formål at få det udbedret via den almindelige bygningsvedligeholdelse. Samtidig opfordres der til at rådet tænkes ind fra starten af byggerier, for at sikre, at der leves op til bygningsreglementet og der tænkes løsninger ind for borgere med handicap.



Det samlede Handicapråd og specielt de 5 repræsentanter fra DH (Danske Handicaporganisationer), dækker handicapområdet bredt. Der er derfor et stort ønske om at rådet involveres i
endnu større grad - i stort og småt - når administrationen arbejder med denne målgruppe.

Handicaprådet ønsker et godt nytår til alle og opfordrer til et fortsat konstruktivt og involverende samarbejde 2018.
Kai Nielsen
Formand

Bente Lis Clausen
Næstformand
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