Handicaprådets høringssvar til budget 2014-2017.
 Handicaprådet påskønner, at der er fremsat forslag om
videreførelse af anlægsudgifter til projekt Tilgængelighed for
alle. Handicaprådet påskønner ligeledes, at der er afsat midler
til trafiksikkerhed, Stiprojekter, eksisterende grønne områder,
strande, offentlige legepladser, et Geo-kids projekt, en Olafur
Eliasson skulptur, renovering af Malergården,
vejvedligeholdelse. Det anbefales, at Byrådet tager beslutning
om at tilknytte krav til handicaptilgængelighed bundet op på
disse anlægsmidler, specifikt og generelt.
 Handicaprådet påskønner ligeledes, at der iværksættes tiltag
til etablering af akutstuer til ældre, flere penge til frivillige
organisationer, og handicaptoilet på Højby Rådhus og i
Nykøbing.
 Handicaprådet mener ikke, at bedre kvalitet i dagtilbud
umiddelbart hænger sammen med at kvaliteten i dagplejen
svækkes. Dermed vil der være risiko for, at det vil få
indflydelse på den vigtige tidlige indsats. Endvidere er det
bekymrende, at sundhedsafdelingen nedskæres med 17 %.
Dette vil ligeledes gå ud over den tidlige indsats ligesom
projektet ”De Utrolige År” – for behovsfamilier bliver svækket,
 I budgettet fremgår det, at der på specialskoleområdet ud
over pris gange mængde, er indarbejdet besparelser på 19,6
mio kr. ved inklusion af børn og unge i Folkeskolen. Derfor
anbefales det på det kraftigste, at der i tæt samarbejde med
slutbrugere og fagpersonale udarbejdes en inklusionspolitik,
hvor der bl.a. skal tages hensyn til tilgængelighed for alle
målgrupper af personer med handicap. Det er vigtigt, at der
er mål og rammer for inklusion, da der i modsat fald vil være
tale om omsorgssvigt.
Inklusion skal ligeledes fokusere på og omfatte børns og unges
frikvarterer og fritid i skolerne og i de relevante fritidstilbud.

 Handicaprådet ser det som positivt at forebyggende
hjemmebesøg nu udvides til også at omfatte borgere under 75
år med særlige behov.
Der er lagt op til, at besøgene iværksættes ved
selvhenvendelse, henvendelser fra egen læge, naboer,
pårørende osv. Vi vil anbefale at der før ordningens
igangsætning sker en orientering offentligt og eller direkte
således at de evt. berørte borgere er bekendt med den nye
ordning.
Det er vigtigt at de borgere som ændrer status til 18 eller 24
måneders intervaller orienteres grundigt om muligheden for at
rette henvendelse og få besøg før tid hvis det findes
nødvendigt.
 Handicaprådet anbefaler, at der sættes fokus på
visitationsreglerne for tildeling af beskyttede
boliger/plejehjemsboliger, for at undgå udgifter til
tomgangsleje.

 Handicaprådet anbefaler, at der ses nærmere på tildeling af
hjemmehjælp i weekends/ferier til gæster og turister, da det
opleves som værende utilstrækkeligt.

