Årsberetning handicaprådet 2019
2019 har været præget af ”trælse” sager på flere bosteder i Vesthimmerlands kommune. Der er
blevet handlet på det og taget nogle konsekvenser, og handicaprådet ser frem til vi løbende får en
orientering om, hvorledes der bliver taget hånd om den allersvageste gruppe af borgere, både
etisk og i forhold til lovgivningen, og at vi løbende kan få lov til at bidrage til at finde løsninger, der
kompenserer borger med et handicap.
Handicaprådet har haft et dialogmøde med fritidskonsulenten i Vesthimmerlands kommune.
Handicaprådet har opfordret til, at det fremgår af kommunens hjemmeside, hvilke tilbud der er
rettet mod borgere med handicap.
I forbindelse med byrådets godkendelse af handicappolitikken, der udløber ved udgangen af 2019,
har der ud over handicaprådsmøder, været afholdt en række arbejdsmøder med henblik på
udarbejdelse af en ny handicaprådspolitik. Handicaprådet er kommet med forslag til byrådet om
at der i stedet for en handicappolitik, som ingen arbejder efter, tages udgangspunkt i overordnede
retningslinjer for hvordan hensyn til mennesker med handicap inddrages i det arbejde der udføres
såvel politisk som på forvaltningsniveau. Det er blevet til en Formål og målplan. I september blev
handicaprådet inviteret til dialogmøde med sundhedsudvalget vedr. handicaprådets ønske om at
få udarbejdet en kort Formål og Målplan til afløsning af en handicappolitik. Det var et rigtig godt
dialogmøde, tak for invitationen.
Budgetfase for det kommende år, 2020, var meget tidskrævende, der er meget læsestof at sætte
sig ind i. Handicaprådet kan godt ønske sig en tydeligere beskrivelse over mulige konsekvenser for
borgeren i de budgetforslag, der sendes til høring. I det vedtagne budget 2020 ser vi desværre en
del store bekymringer. Der skal ske besparelser i driften på 0,5 mio. I forhold til at der er en
ubalance mellem tilgang og afgang af sager/borgere vil der komme til at mangle 3,1 mio.
yderligere i driften. Styrket opfølgning som indsats blev igangsat i 2017, hvor der blev realiseret en
stor besparelse i såvel 2017, 2018 som 2019 på 1,5 mio. Denne besparelser udmøntes i 2020 med
yderligere 1 mio. Handicaprådet har ikke i deres høringssvar kunnet gå ind for besparelserne, men
høringssvaret vægtede ikke tungt nok.
Det giver anledning til at handicaprådet vil stille spørgsmål til, om disse besparelser kan findes,
uden der vil ske yderligere forringelse på serviceniveauet. Skal der ske en forringelse på
serviceniveauet går handicaprådet selvfølgelig ud fra at lovgivningen overholdes, og at den enkelte
borger får udarbejdet en ny handlingsplan.
Der er blevet udarbejdet en Plan- og bæredygtighedsstrategi, gældende for alle borgere i
Vesthimmerlands kommune. Vi glæder os til at se den omsat i inkluderende handlinger for alle
borgere.
Det årlige arrangement i 2019 omhandlede magtanvendelse. Jurist Susanne Bonde holdt et
foredrag ud fra overskriften: Hvorfor kan medarbejderen ikke bare sætte lås på køleskabet? Der
var ca. 100 deltagere til arrangementet, som blev holdt i byrådssalen. Arrangementet har fået stor
ros fra deltagerne. I 2020 sætter vi fokus på emnet ”Hudsult”, som der er stor risiko for at bla.
mennesker med handicap har eller får.

Der er ikke blevet uddelt handicappris i 2019. Vi håber der vil blive indstillet værdige modtagere i
2020. Handicaprådet vil se på om beskrivelsen er tydelig nok i forhold til hvem, der kan indstilles til
prisen.
Handicaprådet har fået en orientering omkring tanker om et nyt svømmecenter. Handicaprådet
gav efterfølgende inputs til, hvorledes mennesker med et handicaps kan tilgodeses, bare det
tænkes ind fra et byggeris start.
Det har af pressen i december 2019 fremgået, at der i en række kommune i 2017 har været hyret
et privat firma til at se på besparelser på handicapområdet. Det fremgår af pressen, at én af de
kommuner er Vesthimmerlands kommune. Det er meget kedeligt at komme på landkortet med så
mange negative historier, hvor det er besparelser på den svageste gruppe af borgere der er fokus
på. Handicaprådet vil se frem til en orientering om, hvilke handlinger der er foretaget, samt hvilke
der kommer yderligere, i forhold til der sammen med en privat aktør, er gennemført en juridisk,
faglig og økonomisk gennemgang af udvalgte konkrete sager inden for handicap &
psykiatriområdet med henblik på kvalificering og effektivisering af den enkelte borgers sag.

