GLADSAXE KOMMUNE
Social‐ og Sundhedsforvaltningen ‐ Administrati‐
on og Digitalisering.

Høringssvar i Handicaprådet 2014

NOTAT
Dato: 2. december 2014
Af: Suzanne Sølberg

Høringer i Handicaprådet 2014
Januar:
Høring om ny lovgivning på Fritvalgsområdet
Handicaprådets brugermedlemmer havde følgende bemærkninger:










Større brug af leverandører til praktisk hjælp og personlig pleje: Handicaprådet : Der er en bekymring
for, at private firmaer ikke i samme udstrækning, som Gladsaxe Kommune vil benytte uddannet med‐
arbejdere. Endvidere er der bekymring for, at opgaverne udføres af medarbejdere, som ikke i til‐
strækkelig grad kan tale og forstå dansk. Derfor bør der stilles krav om, at medarbejderne har en rele‐
vant uddannelse, kan tale og forstå dansk og arbejder efter dansk overenskomst.
Endvidere er det vigtigt, at der arbejdes med en rehabiliterende tilgang
Madservice/køkkener: Handicaprådet udtrykker meget stor tilfredshed med cafeerne som det er i dag.
Der er et meget stort personligt overskud blandt de ansatte det viser sig bl.a. i, at de er på forkant med
at hjælpe borgerne som kommer og har et handicap. Det er rigtig dejligt.
Tøjvask: fortsætter uforandret
Personlig pleje/madservice: fortsætter uforandret
Rengøring på seniorcentrene: Handicaprådet er bekymret ved udlicitering, hvis det bliver udenlandske
medarbejdere som ikke kan tale eller forstå dansk.. Rådet ønsker at fastholde nuværende ordning.
Fritvalgsbevis: De fremmødte medlemmer, tænker ikke det er en god løsning for borgerne at anvende
fritvalgsbevis. Kommunen har ikke mulighed for, at have kontrol med, om den kvalitet som leveres til
borgerne svarer til kommunens standard.
Nødkald: Der er stor tilfredshed med, at denne opgave ligger hos kommunen. Der er dårlige erfaringer
fra andre kommuner hvor denne opgave er udliciteret.

Marts:
Orientering om tilsyn i 2014 fremover (socialt tilsyn)
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning
Høring vedr. kvalitetsstandarder, træning, personlig pleje og praktisk hjælp
Handicaprådet havde følgende bemærkninger til høringen;
Kvalitetsstandarder 2014, Hjælpemiddelområdet:
Side 8 pkt. 1.9 – I teksten står der at borgeren selv skal betale merprisen, det er dog merpris set i forhold til
kommunens indkøbsaftale og uden moms der er tale om.
Side 12 – 3.3 Kompressionsstrømper til arme og ben: Bør udvides med kompressionsveste.
Side 58 pkt. 3 – Hvis man er berettiget til en kørestol, er man også berettiget til at få en el‐scooter. Det bør
præciseres i teksten.
Side 114 – 7.30 Kompressionsudstyr, pulserende kompressionssystem: Udover at der i ydelsen indgår reparati‐
on, bør der også indgå vedligeholdelse, men ros til ydelser vedr. kompressionsydelser.
Ydelseskatalog 2014 – Voksne med særlige behov:
Ingen kommentarer
Tilsynspolitik 2014 – personlig pleje:
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Ingen kommentarer
Indsatskatalog 2014:
Ingen bemærkninger
Kvalitetsstandarder 2014, Voksne med særlige behov – 65+:
Side 24: 3.3 § 85 – socialpædagogisk støtte: Der er et ønske om at der minimum ydes 30 minutter pr. uge
Side 27 + 28: 3.5 § 97 – ledsageordning, hvilket behov dækker ydelsen; Betegnelsen ’den levende stok’ ønskes
slettet, da det opleves som respektløst/upassende overfor ledsageren
Høring vedr. Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2015
Handicaprådet havde følgende bemærkninger til høringen;
Kvalitetsstandarder 2014, Voksne med særlige behov – 65+:
Side 24: 3.3 § 85 – socialpædagogisk støtte: Der er et ønske om at der minimum ydes 30 minutter pr. uge
Side 27 + 28: 3.5 § 97 – ledsageordning, hvilket behov dækker ydelsen; Betegnelsen ’den levende stok’ ønskes
slettet, da det opleves som respektløst/upassende overfor ledsageren
Høring vedr. Udbud om Nødkald
Handicaprådet havde ingen bemærkninger til høringen.
Maj:
Juni:
Høring af Udviklingsstrategi i KKR Rammeaftale for det specialiserede socialområde
Handicaprådet tog høringen til efterretning
August:
Programoplæg vedr. projekt tidssvarende boliger ‐ Kellersvej
Handicaprådet havde ingen bemærkninger til høringen
September:
Høring om Ny Kommunestrategi 2014 – 2018
Handicaprådet havde følgende bemærkninger:
Handicaprådet påpeger, at det er ærgerligt, at Kommunestrategien ikke findes i en udgave der er læsevenlig for
alle.
Levende by i vækst:
Handicaprådet har ingen bemærkninger til afsnittet.
Alle børn skal lære mere:
Det skal sikres, at børn med særlige behov støttes.
Unge i uddannelse og job:
Under punktet Målsætning: ’Heriblandt også socialt udfordrede unge og unge med en psykisk lidel‐
se/handicap’… Handicaprådet påpeger, at der bør stå fysisk eller psykisk handicap. Handicaprådet vil også ger‐
ne henlede opmærksomheden på at mentorkorps er en positiv ting i den forbindelse.
Bydele i social balance:
Handicaprådet har ingen bemærkninger til afsnittet.
Flere borgere skal leve sundere:
Under punktet Målsætning: Det bør præciseres yderligere, at der også er handicapgrupper der har psykiske
handicap, så teksten bør udvides til også at omhandle fysisk/psykisk handicappede.
Alder ingen hindring:
Handicaprådet bemærker, at afsnittet fremstår meget positivt.
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Der mangler opmærksomhed på aldersrelaterede handicap, herunder at tilgængelighed er vigtigt overalt, såvel
i det fysiske miljø, IT‐tilgængelighed og i alle andre sammenhænge.
Klimabevidste valg:
Handicaprådet har ingen bemærkninger til afsnittet.
Økonomisk råderum:
Handicaprådet har ingen bemærkninger til afsnittet.
Generelle bemærkninger: Handicaprådet opfordrer til, at den færdige Kommunestrategi er tilgængelig på
nettet for synshandicappede og andre læsehandicappede. Det vil også være en god ide at være opmærksom på
at bruge lydavisen både under og efter div. Høringssager.
Høring af navneændring for bestyrelser på kommunale tilbud
Handicaprådet anbefaler ændringen.
Høring om forslag om tilpasning af budgetmodellerne på skole‐ og klubområdet
Handicaprådet har ingen bemærkninger til høringen.
Oktober:
Høring vedr. Implementering af bølgeplan for obligatorisk digital selvbetjening.
Handicaprådet har ingen indsigelser vedr. høringsmaterialet.
Handicaprådet håber, at den løbende information til borgerne bliver grundig og enkel og, at der tænkes på at
nå alle borgere. Handicaprådet ser frem til at kunne følge med i implementeringen af bølgeplanen.
Høring vedr. Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan
Handicaprådet har ingen bemærkninger til den fremsendte høring
November:
Høring vedr. Kravspecifikation hjælpemidler
Handicaprådet har ingen indvendinger til fremsendte materiale. Handicaprådet har fuld tillid til og kan bakke op
om de høringssvar som måtte være sendt fra Dansk Handicap Forbund og Sclerose foreningen.
December:
Høring vedr. Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 2015 ‐ 2018
Handicaprådet har ingen bemærkninger til høringen
Høring vedr. Region Hovedstadens Sundhedsaftale 2015 ‐ 2018
Handicaprådet har ingen bemærkninger til høringen
Høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2015 for voksne med særlige behov
Handicaprådet har følgende bemærkninger til forslaget til Kvalitetsstandarder:
På side 6 i afsnittet med ’Metoden tager udgangspunkt i det, borgeren fortæller om sin egen situation, således
at sagsbehandleren ud fra borgerens egne oplysninger laver en samlet beskrivelse af vedkommendes situation’
foreslår Handicaprådet, at det tilføjes, at ’Pårørende kan inddrages/ spille en rolle når det er relevant’.
På side 18 i pkt. 3.4.2 om ’Ydelsens omfang?’ foreslår Handicaprådet, at den socialpædagogiske støtte som
udgangspunkt kan tildeles fra 1 time til 3 ½ timer fordelt over et halvt år i stedet for fra ½ time til 3 timer for‐
delt over et halvt år.
På side 40 i pkt. 3.12 omkring ’Ydelsens omfang?’ er Handicaprådet bekymret for formuleringen ’borgere der
bor i boligtilbud eller bofællesskaber kan som hovedregel ikke visiteres
til et aktivitets‐ og samværstilbud.
Generelt bør der henvises til kvalitetsstandarder på trænings – og plejeområdet og vice versa.
Handicaprådet har ingen bemærkninger til ydelseskataloget.

J. nr. 00.01.00A26
Sag: 2013/12195 004

3

