Oversigt over Handicaprådets høringssvar 2015
Handicaprådets høringssvar vedr. rengøringsudbud på 13 takstfinansierede institutioner
Indledningsvis vil Handicaprådet gerne udtrykke sin undren og ærgrelse over den meget korte høringsfrist
på et så omfattende materiale. Det er vanskeligt på den baggrund at få indtryk af, at Handicaprådets
synspunkter tillægges betydning i den videre sagsbehandling. Sagen er oplagt relevant for Handicaprådet.
Desværre sidder rådet tilbage med en fornemmelse af, at inddragelse af rådet er blevet glemt – den øvrige
sagsgang har rådets medlemmer fuld tillid til.
Materialet er omfattende og teknisk. Handicaprådet har set på indholdsfortegnelsen, læst lidt og prioriteret
at forholde sig til Kapitel 1 – Generelle udbudsbetingelser og vil blot fremhæve:
1.1 Indledning og 1.3 Egnethedskriterier
Rådet finder det fint og er enig i vigtigheden af, at materialet fremhæver at kommunikation, respekt og
tryghed for borgeren – men ser ikke hvordan det kan dokumenteres af et firma, at personalet har disse
kompetencer – rådet håber det følges tæt.

Høringssvar vedr. udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015
Handicaprådet har følgende bemærkninger til ovenstående høring:
Handicaprådet læser det udsendte materiale mere som en redegørelse snarere end en egentlig høring.
Handicaprådet har ingen yderligere bemærkninger til indholdet i høringen, men har følgende øvrige
bemærkninger;
De beskrevne områder er meget relevante og Handicaprådet følger gerne status og ønsker løbende
underretning i forhold til de initiativer/områder som Gladsaxe Kommune sætter fokus på, således at rådet
kan nå at reagere, hvis der er tiltag, som der skal handles på.

Høringssvar vedrørende Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungdomspolitik

Handicaprådets høringssvar til høring om forslag til etablering af klub ved Vadgård Skole
Handicaprådet har ingen bemærkninger til høringen vedr. etablering af klub ved Vadgårds Skole.

Handicaprådets høringssvar om renovering af elevtoiletter på folkeskolerne

Handicaprådet har følgende bemærkninger til høringen om renovering af elevtoiletter på folkeskolerne:

1

Det fremsendte materialet handler udelukkende om almindelige toiletter.
Det fremgår desuden ikke, om der er handicaptoiletter på skolerne. Handicaprådet ønsker tilsvarende
opgørelser og standarder for handicaptoiletterne på skolerne.
Rådet forventer, at der som minimum er 1 handicaptoilet på hver skole og at der etableres
handicaptoiletter på de skoler som ikke har et i forvejen. Det forventes desuden, at renoveringen også
omfatter handicaptoiletter.

Handicaprådets høringssvar om Ungestrategi
Ungestrategien blev behandlet på Handicaprådets møde 24. marts 2015 og rådet besluttede, at tilslutte sig
Ungestrategien.

Handicaprådets høringssvar om kvalitetsstandarder for voksne over 65 år med særlige behov
Kvalitetsstandarden er skrevet i et godt sprog og på trods af størrelsen, er det nemt at finde de enkelte
områder.
Side 45 – vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi blev efterlyst som bilag (det ligger som link, som
kan ses, hvis standarderne læses online)
Side 199 – Punktet vedr. el scooteren er nu beskrevet, som rådet har ønsket det.
Side 203 – Der er et afsnit om førerhunde, men der står ikke noget om servicehunde, og de to muligheder
er ikke det samme. Bl.a. bør der være opmærksomhed på, at der er et større slid på boligen når man har
servicehund. Forvaltningen undersøger forholdet nærmere.
Handicaprådet kunne godt tænke sig nogle fokuspunkter for året. Hvordan fastlægges fokuspunkterne?
Der er høring af standarderne i starten af året. I den høring har rådet mulighed for at komme med nye
forslag til det kommende år. Rådets høringssvar indgår efterfølgende i seniorudvalgets behandling af
standarderne, som ligger forud for budgetforhandlingerne. Det giver politikerne mulighed for at forholde
sig til ændringer, som også kan have økonomiske konsekvenser.
Får rådet efterfølgende gode forslag til ændringer, er rådet altid velkomne til at komme med disse til
forvaltningen, som vil medtage dem ved næste behandling af standarterne.

Handicaprådets høringsvar om kropsbårne hjælpemidler
Handicaprådet har ingen kommentarer.

Handicaprådets høringssvar vedrørende diabetesprodukter
Handicaprådet henstiller til at der er en grundig borger information i forbindelse med diabetes
produkterne.
Handicaprådet har ingen yderligere kommentarer, men lægger sig op af Diabetes foreningens forarbejde til
materialet, et forarbejde som vi anerkender og anbefaler bliver fulgt.
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Handicaprådets høringssvar vedrørende urologiprodukter
Handicaprådet tog materialet til efterretning.

Handicaprådets høringssvar vedrørende stomiprodukter
Handicaprådet tog materialet til efterretning.
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