Hjørring Kommune

Årsberetning 2019 – Hjørring Handicapråd
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 2019 været holdt 9 møder.

Generelt i 2019
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 2019 har Tilgængelighedsudvalget bl.a. været involveret ved følgende sager:
















Affaldssortering – taktil skiltning og nedgravning af containere
Generelle retningslinjer for handicapvenlig udformning af fortove og veje
Vrå Skole og Børnehus
Parkeringsforhold v/ Lundgaarden, Vrå
Områdefornyelse i Hirtshals
Løkken Moleleje, etape 2
Parkeringspladsen foran Strandpavilionen, Løkken
Sundhedscenteret i Hjørring, fortov og ledelinjer i bygningen
Sygehus Vendsyssel/Akutmodtagelsen, adgangsforhold og toiletforhold
Tilgængelighed og information om tilgængelighed på Naturmødet
Nyindretning af Strømgade, Springvandspladsen, Jernbanegade og Mammutpladsen. (projektet udsat)
Adgangsforhold til Photocare butik
Nyt sognehus i Højene
Deltagelse i byggeudvalg for bofællesskaberne på Aage Holms Vej
Adgangsforhold Vendelbohus
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Tilgængelighed på stier og fortove på Hirtshals Havn
Tilgængelighed på stisystemerne i Hjørring Kommune
Nyindretning af Moviehouse (biografen)
Fjernede håndlister på visse plejehjem.

Afsluttede sager i Tilgængelighedsudvalget i 2019:
 Adgangsforhold lægehus Vestergade, Sindal
 NT/Nordjyske Jernbaner, adgang og billettering
 Byfornyelse i Vrå
 Bindslev Skole, rampe
 Adgangs- og Parkeringsforhold v/ Regionsklinik, Sindal
 Fortove ved Vendelbohjemmet og gennem Nørregade, Sindal
 Toiletbygning og Tv-studie, Hjørring Stadion
 Vendsyssel Teater – ledelinjer
 Eftersyn og vedligeholdelse af akustiske signaler i Hjørring
 Tårs Hallen, ombygning
 Dårlig service med hensyn til betalingsmuligheder i Flexhandicap kørsel ordningen.
 Uheldig ændring af adgangsforhold til butik i Lønstrup

Tilgængelighedsudvalget er i tæt samarbejde med kommunen, og specielt med Teknikog Miljøforvaltningen for at sikre tilgængelighed ved byggeri og vedrørende adgangsforhold i det hele taget. Tilgængelighedsudvalget føler, at der er stor interesse for at
bruge udvalget, og at udvalget i mange sager tilfører viden om tilgængelighed til stor
værdi for borgerne, uden at det koster unødigt store midler.

Høringer i 2019
Handicaprådet har i 2019 behandlet og givet høringssvar i følgende sager:
 Hjørring Kommunes Budget 2020 - 2023
 Dagtilbudspolitik
 Forebyggelses- og Indsatspolitikken
 Fritids- og Folkeoplysningspolitik
 Vejledende serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste
 Integrationspolitik for Hjørring Kommune
 Ungestrategien.
 Sundhedsaftale for perioden 2019-2023
 Handleplaner for Sundhedspolitikken for perioden 2019 - 2020
 Handleplan 2019-2020 for Handicappolitikken
 Handleplan 2020 for digitalisering og velfærdsteknologi
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Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst for Hjørring Kommunes botilbud på handicapområdet
Udbud af genbrugshjælpemidler
Årsberetningen for magtanvendelse på SÆH-området for 2018

Orienteringssager i 2019:
Handicaprådet har haft følgende sager på dagsordenen til orientering:
 Sundhedspolitik 2019 – 2022
 Status på indførelse af kommunikationsplatform
 Sammenlægningen af botilbuddene Rålingen og Laden
 Færdigbehandlede psykiatriske patienter i 2018
 Opgørelse over klagesager (SÆH) i 2018 hos Ankestyrelsen
 Antal klagesager i Ankestyrelsen fra Børne og familieområdet i 2018
 Diætudbetaling til medlemmer af Hjørring Kommunes Handicapråd, Ældreråd og
Tilgængelighedsudvalg

Ved samtlige møder i Handicaprådet er følgende sager på dagsordenen:
 Orientering fra Tilgængelighedsudvalget
 Orientering fra de stående udvalg
 Orientering fra DH Hjørring

Øvrig deltagelse:
Handicaprådet har været repræsenteret ved forskellige arrangementer/arbejdsgrupper,
bl.a.
• Følgegruppen vedr. Handicappolitikken,
• Inspirationsgruppen under initiativet Foreningstilbud til børn og unge med særlige
behov
• Uddeling af Handicapprisen.
• Temadag om Nordjysk Socialaftale.
• Åbning af nyt hus som led i Ungegarantien
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
være 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 2019 været mange gode debatter og drøftelser i Handicaprådet.
Møderne har været præget af gensidig respekt og stort engagement fra medlemmernes side.

