Hjørring Kommune

Årsberetning 2020 – Hjørring Handicapråd
- godkendt i Handicaprådets møde den xx.xx.

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 7 medlemmer udpeget af Byrådet – heraf 3 medlemmer fra Byrådet og 4 fra administrationen. Handicaprådet vælger selv sin formand og næstformand,
og fastsætter selv sin forretningsorden.
Der har i 2020 været holdt 6 møder, hvoraf 3 af møderne har været afviklet elektronisk.
Handicaprådets mødeaktivitet og -form har – ligesom meget andet i samfundet været
påvirket af Covid-19-situationen.
Det har været en generel udfordring at få de elektroniske møder til at fungere. Der har
været gjort et stort arbejde fra Handicaprådets formand og forvaltningen for at hjælpe,
så udvalgets møder har kunnet afvikles trods corona. Det har heller ikke været muligt
at afholde nogle af møderne på relevante institutioner, som vi ellers gerne besøger. Vi
ser frem til, at arbejdet og møderne kan normaliseres.

Generelt i 2020
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.
Tilgængelighedsudvalgets arbejde har i høj grad været præget af de begrænsninger
Covid-19 har medført. Der har være afholdt møder på Teams, men der er ikke gennemført det antal møder, der var planlagt. Derfor har det ikke været muligt at afslutte
så mange sager som ønskeligt.
På alle ordinære Handicaprådsmøder bliver der givet en orientering om det, der aktuelt
arbejdes med i Tilgængelighedsudvalget.
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I løbet af 2020 har Tilgængelighedsudvalget bl.a. været involveret ved følgende sager:




































Fortovene i Sindal fra Vendelbohjemmet til Nørretorv
Sundhedscenteret Bistrup Vej
Område-fornyelse Hirtshals midtby
Løkken moleleje etape 2 og 3
Parkeringspladsen foran Strandpavillionen, Løkken.
Affaldssortering boligselskaber o.l.
Affaldssortering, private skraldespande
Affaldssortering, nedgravede containere
Sygehus Vendsyssel
Generelle retningslinjer for udformning af fortove og vejanlæg
Vrå Skole og Børnehus
Vejkryds Tørholmsvej-Skolevangen
Manglende Handicap-parkering ved Lundgaarden, Vrå
Byfornyelse Hirtshals, Sømandskirken
Adgangsforhold Photocare, Hjørring
Fokus på vedligehold af akustiske trafiksignaler
Sognehuset, Højene
Betalingsmuligheder i Flexhandicap kørslen.
Botilbuddet Aage Holms Vej
Adgangsforhold Vendelbohus
Naturmødet tilgængelighed
Sti ved Hirtshals Havn – Husmoderstranden
Tilgængelighed på naturstierne i Hjørring Kommune
Byggesag på Markedsgade
Moviehouse tilgængelighed i kørestol
Hjørring Kommunes hjemmeside
Intermistisk trappe ved Lønstrup Turistforening. (Genoptaget sag)
Fjernelse af håndlister på gangarealer på plejehjem
Hirtshals Lægehus
Nedlæggelse af handicap-parkeringspladser
Midlertidig blokering af ledelinier
Byggesag ejendom i Østergade, Hjørring
Nyt stoppested for toget, Hjørring Øst
Tilstanden af handicaptoiletterne i Løkken
Bedre adgangsforhold til Nørregade 14, Hjørring

Afsluttede sager i Tilgængelighedsudvalget i 2020:
 Affaldssortering boligselskaber o.l.
 Affaldssortering, private skraldespande
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Affaldssortering, nedgravede containere
Vejkryds Tørholmsvej – Skolevangen
Manglende Handicap-parkering ved Lundgaarden, Vrå
Byfornyelse Hirtshals, Sømandskirken
Adgangsforhold Photocare, Hjørring
Fokus på vedligeholdenden af akustiske trafiksignaler
Betalingsmuligheder i Flexhandicap kørslen.
Byggesag på Markedsgade
Nedlæggelse af handicapparkeringspladser
Midlertidig blokering af ledelinier
Byggesag ejendom i Østergade, Hjørring (udsat)

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 2020
Handicaprådet har i 2020 behandlet og givet høringssvar i følgende sager:









Hjørring Kommunes Budget 2021-2024
SÆH-udvalgets udmøntning af besparelser jf. budgetaftale for Budget 2020-2023
Serviceniveau på myndighedsområdet – forebyggende indsatser (BFU-området)
Høring - Hjørringskolen - Nu og i fremtiden
Forslag til kvalitetsstandarder for Forebyggende hjemmebesøg, Rehabilitering,
Hjemmehjælp, Madservice, Genoptræning og Vedligeholdende Træning, Misbrugsbehandling samt Tidlig Forebyggende Indsats
Årsberetning for magtanvendelser på SÆH-området 2019
Forlængelse af fokusområdet for handleplanerne for handicappolitikken til og med
2022.

Herudover har Handicaprådet givet input til Hjørring Kommunes tilbagemelding vedr.
Nordjysk Socialaftale.

Orienteringssager i 2020:
Handicaprådet har haft følgende sager på dagsordenen til orientering:


Midtvejsstatus på Handleplan 2019-2020 for handicappolitikken
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Proces for udarbejdelse af en demensstrategi for Hjørring Kommune
Genudbud af kompressionsstrømper
Genudbud på brystproteser
Rammeaftale vedr. totalløsning for intelligent medicinhåndtering (TIM)
Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet
i 2018 og 2019
Bevilling af puljemidler til sygefraværsprojekt i Handicapområdet
Opgørelse over klagesager hos Ankestyrelsen vedr. afgørelser på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet for 2019
Danmarkskort fra Socialministeriet vedr. omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet og socialområdet for børn og unge for 2019
Handicapspecialet herunder Stepping Stones-metoden på Børne- og Familieområdet

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.
 Udarbejdelse af en demensstrategi for Hjørring Kommune
 Konferencen Sundhed på Tværs Vol. II.
 Følgegruppen vedr. Handicappolitikken.

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 2020 været mange gode debatter og drøftelser i Handicaprådet.
Møderne har været præget af gensidig respekt og stort engagement fra medlemmernes side.

