Hjørring Kommune

Årsberetning 2018 – Hjørring Handicapråd
- godkendt i Handicaprådets møde den 28. februar 2019
Handicaprådets overordnede formål er at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, at være høringspart i forbindelse med alle initiativer, der har betydning for borgere
med handicap og at formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap.
Handicaprådets medlemmer er valgt for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.
Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode.
Handicaprådet består af 7 medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer,
Hjørring Afdeling og 8 medlemmer udpeget af Byrådet – heraf 3 medlemmer fra Byrådet og 5 fra administrationen. Handicaprådet vælger selv sin formand og næstformand,
og fastsætter selv sin forretningsorden. Der har i 2018 været holdt 9 møder.
Generelt i 2018
Som i de foregående år har der været arbejdet konstruktivt i såvel Handicaprådet, som
i Tilgængelighedsudvalget.
Tilgængelighedsudvalget er et udvalg, som er nedsat under Handicaprådet.
Tilgængelighedsudvalget har følgende opgaver:
Sætte fokus på tilgængelighed i alle relevante sager indenfor de forskellige forvaltningsområder, herunder også IT og kommunikationsområdet. Vurdere og rådgive om
brugerbehov indenfor tilgængelighed.
På alle ordinære Handicaprådsmøder bliver der givet en orientering om det, der aktuelt
arbejdes med i Tilgængelighedsudvalget.
I løbet af 2018 har Tilgængelighedsudvalget bl.a. været involveret ved følgende sager:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NT/Nordjyske Jernbaner, adgang og billettering
Affaldssortering – taktil skiltning og nedgravning af containere
Byfornyelse i Vrå
Vrå Skole og Børnehus
Parkeringsforhold v/ Lundgaarden, Vrå
Tårs Hallen, ombygning
Bindslev Skole, rampe
Områdefornyelse i Hirtshals
Løkken Moleleje, etape 2
Parkeringspladsen foran Strandpavilionen, Løkken
Adgangs- og Parkeringsforhold v/ Regionsklinik, Sindal
Fortove ved Vendelbohjemmet og gennem Nørregade, Sindal
Sundhedscenteret i Hjørring, fortov og ledelinier i bygningen
Sygehus Vendsyssel/Akutmodtagelsen, adgangsforhold og toiletforhold
Toiletbygning og Tv-studie, Hjørring Stadion
Vendsyssel Teater – ledelinier
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Afsluttede sager i Tilgængelighedsudvalget i 2018:
•
•
•
•

Adgangsforhold til lægehus Sindal
Ledelinier ved Borgerservice, Hjørring
Dispensation for manglende tilgængelighed til ny gasflaskeautomat, Løkken
Ombygning Bindslev Skole.

Tilgængelighedsudvalget er generelt i tæt samarbejde med kommunen, og specielt
med Teknik- og Miljøforvaltningen for at sikre tilgængelighed ved byggeri og vedrørende adgangsforhold i det hele taget.

Høringer i 2018
Handicaprådet har i 2018 behandlet og givet høringssvar i følgende sager:
• Hjørring Kommunes Budget 2019 - 2022
• Skolepolitikken
• Børne-, Unge- og Familiepolitikken
• Fastlæggelse af kompetencefordeling mellem Byråd og SÆH-udvalg samt kvalitetsstandarder for sundhedsområdet
• Kvalitetsstandarder for handicapområdet
• Kvalitetsstandarder for Tidlig forebyggende indsats (DGM) samt Bostøtte
• Kvalitetsstandarder for misbrugsområdet
• Forslag til lukning af botilbuddet på Frederikshavnsvej
• Tilsynsrapporter for 2017 fra Socialtilsyn Øst vedr. Hjørring Kommunes tilbud på
handicapområdet
• Udbud af diabeteshjælpemidler
• Handleplan for digitalisering og velfærdsteknologi 2019
• Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie
• Årsberetning for magtanvendelser på SÆH-området 2017
• Handicappolitik / Slutstatus på Handleplan 2017-2018 og forslag til fokusområde
for Handleplan 2019-2020

Orienteringssager i 2018:
Handicaprådet har haft følgende sager på dagsordenen til orientering:
• Nyt Skole- og Børnehus i Vrå
• Statistik fra Danmarks Statistik og Socialministeriet vedrørende Børne- og Familieområdet
• Handicappolitikken og Fokus-/Handleplaner
• Handicappolitikken - Midtvejsstatus på handleplan 2017-2018
• Fremtidig anvendelse af botilbuds busser til beboernes private ture
• Status på indførelse af kommunikationsplatform på botilbud
• Årsberetning for utilsigtede hændelser 2017
• Forslag til handleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten
• Opgørelse over klagesager 2017 inden for sundheds-, ældre- og handicapområdet
• Status på færdigbehandlede psykiatriske patienter i 2017
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Ved samtlige møder i Handicaprådet er følgende sager på dagsordenen:
• Orientering fra Tilgængelighedsudvalget
• Orientering fra de stående udvalg

Øvrig deltagelse:
Handicaprådet har været repræsenteret ved forskellige arrangementer/arbejdsgrupper,
bl.a.
• Følgegruppen vedr. Handicappolitikken,
• Sundhedskoordinationsudvalgets og Patientinddragelsesudvalgets Temamøde om
borger-/patientinddragelse,
• Inspirationsgruppen under initiativet Foreningstilbud til børn og unge med særlige
behov,
• Arbejdsgruppe vedr. ny politik for børn og familier,
• Uddeling af Handicapprisen.
• Temadag om Nordjysk Socialaftale.
Det har været inspirerede og motiverende for handicaprådsmedlemmerne fra DH, at
deltage i arbejdsgrupper og temamøder omkring kommunens politikker.
Møderne har været tilrettelagt med tværfaglige gruppedrøftelser, og deltagerne har
været repræsentanter fra institutioner, embedsfolk, politikere og frivillige organisationer, hvilket har belyst sagerne fra mange sider og øget kendskabet til hele kommunen.
Konklusion
Der har også i 2018 været mange gode debatter og drøftelser i Handicaprådet.
Møderne har været præget af gensidig respekt og stort engagement fra medlemmernes side.

