Årsberetning handicaprådet 2018
2018 var valgår, hvilket indebar at der også blev udskiftet medlemmer i handicaprådet. Doris
Lauritzen blev valgt som næstformand for peioden, og undertegnede blev genvalgt som formand.
Sammensætningen af handicapråds medlemmer kan ses på Vesthimmerland kommunes
hjemmeside.
Handicaprådet arbejder efter et årshjul, hvor der i hvert kvartal er placeret de punkter, der skal
vendes/drøftes/behandles og gives høringssvar på til de respektive politiske udvalg. Fælles punkt
for alle kvartaler er ”Lovpligtige tilsyn på Institutioner”, som handicaprådet får til orientering. På
alle dagsordener har vi også et punkt, som hedder pressedækning, hvor vi drøfter, om vi har en
positiv historie, som kan have pressens bevågenhed.
Handicaprådet arrangerede en temadag 7. maj i Dr. Ingridhallerne med en fremtidsforsker. Emnet
var: ”Flyt dig – eller fremtiden kommer efter dig” omkring megatrends i relation til borgere med
handicap.
Der er blevet afgivet høringssvar til kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov og voksne
hjemmeboende med særlige behov.
Handicaprådet har holdt dialog møder med følgende politiske udvalg:
Sundhedsudvalget: hvor der bla. var drøftelse af opmærksomhedspunkter i forhold til
budgetproces, kvalitetsniveau for handicap og psykiatriområdet i Vesthimmerland, drøftelse af
hvad rettidig omhu er og dialog om, hvorledes vi får skabt en tæt dialog mellem Handicaprådet og
Sundhedsudvalget.
Børne- og Familieudvalget: hvor der især var fokus på skole og det at være barn med særlige
vaskeligheder og pårørende.
Teknik- og Miljøudvalget: hvor der især har været fokus på tilgængelighed, som hvis det tænkes
ind fra start, ofte kan holdes inden for de samme budgetter.
Beskæftigelsesudvalget: hvor der i sær har været fokus på hvorledes det enkelte menneske bedst
hjælpes til en plads på arbejdsmarkedet, uanset de vanskeligheder der kan sætte begrænsninger.
Alle møder har været meget givende, og som vi fra handicaprådets side gerne vil lægge op til
fortsættes i 2019.

Vi har holdt møde med den kommunale tilgængelighedskonsulent. Der foreligger en meget
gammel tilgængelighedspolitik, som desværre ikke er blev revideret, da den udløb i 2009. Det er
vores håb at tilgængelighed bliver indarbejdet i den reviderede handicappolitik, som er planlagt at
være færdig i 2019.
Høringssvar i forhold til budgettet for kommende år (2019) var en meget væsentlig del af
handicaprådets arbejde i august-september. Det er jo en tilbagevendende opgave, som vi lægger

mange kræfter i, og hvor vi håber vi kan være med til at belyse budgetmæssige konsekvenser,
inden der træffes politiske beslutninger.
I en kommune, hvor geografien er et væsentlig parameter at have med i overvejelserne, er det
vigtigt så vidt muligt at alle tænker minoriteter ind i det store billede der tegnes med tilbud til
borgerne uanset alder og fysiske/psykiske begrænsninger. Her ønsker vi i handicaprådet fortsat at
fortsæt at være sparringspartnere, således at vi får mulighed for at belyse de vikler, der særligt
kendetegner mennesker med specielle behov.
Vi har haft dialog med ungerådet om, hvorledes hensynet til unge med et handicap kan tænkes
med i planlægningen af aktiviteter, udfoldelse af fysiske rammer og etablering af generelle tilbud.
Dette hensyn er meget vigtigt og ønskes udbygget fremadrettet.
Indsatser i relation til den vedtagne handicappolitik 2016-2019 har været på dagsordenerne
igennem året, der er gået. De har Handicaprådets bevågenhed, da det er indsatsområder, hvor der
er plads til udvikling. Handicappolitikken skal evalueres i 2019, og allerede her i slutningen af 2018
har vi haft det på dagsordenen. På mødet 7. november blev der fremlagt og besluttet en tids- og
procesplan for revision af en handicappolitik.
Der er blevet udarbejdet og vedtaget nye kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov,
hvilket vi hilser meget velkomne, og vi glæder os over de nye beskrevne serviceniveauer vedr. bostøtte center, værested, akuttilbud og fremskudt visitation bliver en naturlig del af standarden i
arbejdet med voksne med særlige behov.
I december blev Handicapprisen uddelt. Uddeling af prisen er en opgave, der er privilegeret at få
lov til at varetage sammen med næstformanden i handicaprådet. I 2018 uddelte vi 2 priser, en
personlig pris og en pris til virksomheden. Begge priser blev givet for den flotte indsats med at give
mennesker med specielle vanskeligheder gode muligheder for at få kvalificeret livsindhold.
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