HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Handicapråd

Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Handicapråd

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
15. september 2015

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
På alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører
Klik her for at angive tekst.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019

Økonomiudvalget
Ø D8 Opnormering af sagsbehandlere og kompetenceudvikling af personale….
Vi skal i forhold til pkt. 4 anbefale at der tages hånd om den gruppe borgere, som ikke uden en
eller anden form for varig hjælp vil være i stand til at varetage opgaver selvstændigt.
Ø A5 Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger
Handicaprådet bifalder afsættelse af midler til bedre tilgængelig i offentlige bygninger. Herved
kan arbejdet fortsætte med gennemgang og registrering af tilgængeligheden i kommunens
bygninger og i det offentlige rum samt, at der er midler til udbedring af mindre barrierer for
tilgængeligheden.

DH´s repræsentanter i Handicaprådet anbefaler som i tidligere høringssvar at overskriften
ændres til ”Bedre tilgængelighed i det offentlige rum og bygninger”, da ovennævnte projekt
ikke kun gælder kommunens bygninger.
Ø A12 Digitale unge
Vi ser det som et vigtigt område for fremtiden. Hvis projektet gennemføres skal vi anbefale at
gruppen af unge med handicap tænkes ind i projektet.
Ø A18 Flytning af Vig Bibliotek til Vig Skole
Handicaprådet anbefaler at tilgængeligheden tænkes ind i planerne sådan, at man så vidt det er
muligt inddrager SBI `s anbefalinger for tilgængelighed.
UTA 2
Der savnes en beskrivelse af projektet hvorfor vi på nuværende ikke har mulighed for at komme
med vore anbefalinger. Vi skal dog anbefale at det beskrives hvordan unge med handicap er
medtaget i ordningen.
Miljø – og Klimaudvalget
M-A14 Anlæg af cykelstier/stier
Under pkt. 3 anbefaler Handicaprådet, at teksten ”bløde trafikanter” erstattes med teksten:
”bløde trafikanter som børn og mennesker med handicap”.
M-A15 Forbedre tilgængelighed og offentlighedens adgang til strande og natur
Handicaprådet anbefaler, at ”tilgængelighed” også relateres til ”handicaptilgængelighed”.
M-A20 2. etape af Højderygstien
Handicaprådet anbefaler, at man inddrager SBI `s anbefalinger og Vejdirektoratets vejregel:
”Færdselsarealer for alle” ved udmøntning.
Vi anbefaler, at der tages bedst mulig hensyn til belægning, udformning og hældning sådan, at
tilgængeligheden tilgodeses for personer med handicap.
M-A23 Trafiksikkerhedspulje
Vi skal i forhold til punkt 7 anbefale, at man inddrager SBI `s anbefalinger og Vejdirektoratets
vejregel: ”Færdselsarealer for alle” ved udmøntning.
M-A25 Anlæg af kyststien ved Sejerøbugten og Fjordpromenaden ved Nykøbing
Handicaprådet anbefaler, at man inddrager SBI `s anbefalinger og Vejdirektoratets vejregel:
”Færdselsarealer for alle” ved udmøntning.
Vi anbefaler, at der tages bedst mulig hensyn til belægning, udformning og hældning sådan, at
tilgængeligheden tilgodeses for personer med handicap.

MOK1 Kollektiv trafik
Vi skal anbefale at se på hvorvidt der isoleret set på kørsel på Specialskoler er opnået en reel
besparelse. Det bør vurderes hvorvidt omkostninger der tidligere var under MOK nu er fordelt
dels til Familieafdelingen for aflastningskørsel og dels til skolerne i administration uden der er
tilgået nogen midler, ligesom det bør vurderes hvorvidt kørslen er forringet.
BU D3 Styrkelse af den pædagogiske ledelse i Folkeskolen
I forhold til, at Folkeskolen er for alle skal vi anbefale at den pædagogiske ledelse styrkes.
BU D4 Styrkelse af inklusionsindsatsen i Folkeskolen
I forhold til Folketingets mål om inklusion anbefaler vi en styrkelse af inklusionsindsatsen. I pkt.
7 anbefaler vi at også Specialskolerne inddrages. Ud over at opkvalificere inklusionsvejledere
anbefaler vi at Videnscenter på Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter inddrages i et samarbejde
om den efterfølgende vejledning.
BU D7 Linjefagsundervisning i Folkeskolen
Handicaprådet anbefaler at det i projektet tænkes ind hvordan elever på Specialskoler bliver en
del af linjefagsundervisningen – der hvor det giver mening.
BU D15 Forældreprogrammet ”De utrolige år”
Handicaprådet anbefaler at projektet fortsætter. Idet en væsentlig del af målgruppen er børn
med diagnoser skal vi anbefale programmet udover forældreopdragelse tilpasses målrettet de
enkelte familier således at de særlige udfordringer der er i forhold til de enkelte børn inddrages
og at det sikres at undervisere har kompetencer inden for de enkelte områder således at det
kan gives til forældre. Vi skal anbefale at det sikres at forløbene følges op og det evalueres
sammen med familierne.
BU A3, Anlægspulje til legepladser
Handicaprådet anbefaler, at man stiller krav til handicaptilgængeligheden, hvilket der forefindes
standarder for.
Social- og Forebyggelsesudvalget
SOF D6, D21 Demensområdet – kompetenceudvikling og øget indsats
Handicaprådet skal anbefale indsatsen iværksættes.
SOF D8 Rehabilitering fortsat indsat
Handicaprådet skal anbefale indsatsen.
SOF D16, D22 Hjemmepleje
I forhold til analyse fra Incitare skal vi anbefale at der ses på indarbejdelse af midler i budgettet.
Vi skal endvidere anbefale at de anbefalinger der er i rapporten så vidt mulig indarbejdes.

SOF D19 Sundhedens dag
Handicaprådet anbefaler at beløbet afsættet i budgettet. Projektet bygger i høj grad på
frivillighed og det er et mindre beløb, der dog kan have en samlet stor effekt for forståelse af
sundhed samt styrke samarbejdet med de frivillige foreninger.
SOF A11
I forhold til de oprindelige udmeldinger omkring beløb til Genoptræningsfaciliteter skal vi
anbefale at det overvejes hvorvidt beløbet er tilstrækkeligt i forhold til de opgaver man gerne
ville have løst. Det er væsentligt at frivillige foreninger fortsat vil have mulighed for at kunne
benytte faciliteterne til træning idet det kan bidrage til at førlighed og helbred vedligeholdes
hos borgeren.
SOF A12 Etablering af 3 skæve boliger
Handicaprådet bifalder afsættelse af midlerne.
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
K D1 Geoparkfestival
Vi skal anbefale at det tænkes ind at der er mulighed for deltagelse er muligt for personer med
handicap.
K D6, D7, D8 og D15 Ungedemokrati m.m.
Det anbefales at unge med handicap også er en del af målgruppen.
K D11 Fritidspas gøres permanent
Handicaprådet bifalder at bevilling gøres permanent.
K D12 Udviklingspulje Folkeoplysningsområdet.
Der savnes en beskrivelse af projektet hvorfor vi på nuværende ikke har mulighed for at komme
med vore anbefalinger.
K A9 Renovering af Malergården
Vi skal anbefale at der etableres handicaptilgængelighed herunder adgangsforhold og at de
indarbejdes ved renovering af Malergården under hensyntagen til den kulturarv det er for
Odsherred. Der er tidligere fremsendt anbefalinger til liftstørrelse og løftekapacitet som vi skal
henvise til og anbefale at anvende.
Arbejdsmarkedsudvalget
A D2 Mestringsforløb for sygedagpengemodtagere
Handicaprådet bifalder afsættelsen af midlerne

A D7 Udviklingspulje til praktik/afklaringsforløb
Vi skal anbefale at det sikres at VASAC har de nødvendige kompetencer og har kendskab til de
særlige udfordringer som denne gruppe borgere har udover den gruppe de på nuværende
varetager.
Generelt skal vi anbefale at man ved udmøntningen af anlægsprojekter M A14 til M A31
benytter DS-håndbog 105.2: ”Udearealer for alle”, SBi´s anbefalinger og Vejdirektoratets
vejregel: ”Færdselsarealer for alle” ligesom man generelt anbefaler at handicaptilgængelighed
tænkes ind

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Lene Danielsen

Dato
21-09-15

