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Høringssvar over Kvalitetsløft via økologi på ældre- og handicapområdet m.v.
Den 22. august 2014 har Hvidovre Kommune, Børne- og Velfærdsforvaltningen sendt oplæg til seks sager
med tilhørende bilag i høring hos Handicaprådet.
De fremsendte sager drejer sig om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kvalitetsløft via økologi på ældre- og handicapområdet
Rammeaftale 2015 – Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning
Økonomi i bofællesskaberne
Opfølgning på Hvidovre Kommunes handicappolitik
Pejlemærker og focusområder i Sundhedspolitik 20125-18
Løft af ældreområdet – Forslag til pujeansøgning 2015.

Herudover har forvaltningen til Handicaprådets orientering fremsendt Orientering og status i forhold til
arbejdet i bofællesskaberne.
De fremsendte sager giver Handicaprådet anledning til følgende bemærkninger til de enkelte sager:
1. Kvalitetsløft via økologi på ældre- og handicapområdet
Handicaprådet kan kun tilslutte sig, at ansøgningen til NaturErhvervStyrelsen om Kvalitetsløft via økologi
på ældre- og handicapområdet tiltrædes, da projektet efter rådets opfattelse vil fremme forståelsen af at
anvende økologisk fremstillede madvarer.
2. Rammeaftale 2015 – Styringsaftale for det specialiserede socialområde og special-undervisning
Handicaprådet tager indstillingen til efterretning, dog finder vi, at besparelsespotentialet på 1,8 mio. kr. som
beskrevet er overordentligt usikkert.
Handicaprådet skal derfor opfordre til, at dette besparelsespotentiale ikke udmøntes.
3. Økonomi i bofællesskaberne
På grund af den meget korte høringsfrist har handicaprådet ikke haft mulighed for at sætte sig tilstrækkeligt
ind i de fremlagte retningslinjer for administration af beboermidler i bofællesskaberne. Handicaprådet skal
derfor foreslå at forvaltningen sender materialet til kontaktgruppen, med anmodning om bemærkninger - og
at sagen udsættes til behandling på et senere møde.
Handicaprådet stiller sig uforstående overfor, at kravet om tilbagebetaling, som er rejst af kontaktgruppen
skal behandles politisk. Rådet finder ikke, at hverken vi eller politikerne er i stand til at vurdere om
tilbagebetalingskravet fra kontaktgruppen er rimeligt, da der ikke er fremlagt dokumentation i form af
regnskaber
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Rådet er bekendt med, at der stadig er en del uafklarede sager mellem forvaltningen og kontaktgruppen,
herunder manglende dokumentation for kontanthævninger, afstemning af kontantkasser, manglende
regnskaber for rejser og andre arrangementer samt regnskaber for 2012 og 2013.
Rådet undrer sig over, at kontaktgruppen kun har rejst krav om tilbagebetaling for 2012 og 2013, da den
manglende regnskabspraksis omkring beboernes penge tilsyneladende har stået på siden
bofællesskabernes opstart i 2000 og 2003.
Rådet undrer sig over den meget forskellige praksis i forhold til betaling for rengøring i de fire
bofællesskaber.
Det glæder Rådet, at der nu bliver taget hånd om de økonomiske afvigelser og manglende
regnskabspraksis på Gl. Køgelandevej og i Hvidovregade. Rådet har hæftet sig ved, at de vedlagte bilag
fra beboermøderne vedrører møder i 2014 - og derfor ikke har relevans for tilbagebetalingskravet i forhold
til finansiering af indkøb af tv og licensbetaling. Kravet om tilbagebetaling vedrører i øvrigt kun
Holmelundsvej, hvor TV var placeret i personale-rummet uden adgang for beboerne.
Rådet tager klart afstand fra at forvaltningen vil finansiere tilbagebetalingen til beboerne ved at lukke ned
for alle fælles aktiviteter i bofællesskaberne. Forvaltningen afsatte på BDO's anbefaling i januar 2014 100.000 kr. på driftskontoen, der skulle gå til fælles-arrangementer til glæde for beboerne i de enkelte
bofællesskaber. Disse midler er i mellemtiden blevet inddraget til udelukkende at dække eventuelle
personaleudgifter i.f.m. med arrangementer, og nu skal de bruges til at finansiere kommunens
tilbagebetaling til beboerne for uretmæssig brug af deres penge.
Det er kommunal kassetænkning når den er værst. Beboerne straffes dobbelt - de fratages en væsentlig
del af deres udadvendte aktiviteter, og hertil kommer, at de i princippet selv (delvist) kommer til at betale
for det kommunale misbrug.
4. Opfølgning på Hvidovre Kommunes handicappolitik
Overordnet set glæder Handicaprådet sig over den forholdsvis fyldestgørende redegørelse og håber, at
den kan danne grundlag for fremtidige vurderinger, opfølgning på politikkens udbredelse i Hvidovre samt
en kommende opdatering og revision af politikken.
Handicaprådet vil løbende vurdere og bruge redegørelsen i det daglige arbejde til gavn for borgerne i
Hvidovre.
Herudover har Handicaprådet noteret, at der især har været fokus på tilgængelighed, både fysisk og ift.
kommunikation. Vi skal opfordre til, at der frem over kommer mere fokus på arbejdet med
Handicappolitikkens andre områder.
Handicaprådet havde dog gerne set, at redegørelsen var blevet drøftet på et møde i Handicaprådet, inden
det blev fremlagt for udvalget.
Endvidere finder Handicaprådet, at redegørelsen mere har karakter af en gennemgang aktiviteter på
området, og at der generelt savnes en direkte reference til hvilke afsnit i Handicappolitikken, som har
foranlediget de anførte aktiviteter.
Endelig skal Handicaprådet bemærke, at selv om kommunens nye hjemmeside lever op til kravene til
tilgængelige hjemmesider, høre vi fra flere sider, at hjemmesiden ikke opleves som særlig brugervenlig i
sær i forhold til navigation og søgemuligheder.
5. Pejlemærker og focusområder i Sundhedspolitik 20125-18
Handicaprådet noterer med stor glæde, at såvel Ældrerådet som Handicaprådet er tænkt inddraget i
processen.
Handicaprådet vil anbefale, at patientforeningerne og Dansk Handicap idræt også inddrages, da disse har
en specialiseret og evidensbaseret viden om, hvorledes barriererne for handicappedes deltagelse i bl.a.
idrætslivet kan nedbrydes.
Dette er specielt vigtigt, når et af hovedmålene med den nye sundhedspolitik er at reducere ulighed i
sundhed blandt borgerne.
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Handicaprådet mener også, at netop dette aspekt om lighed i sundhed skal medtaget i de 2 forslag om
pejlemærker og fokusområder.
6. Løft af ældreområdet – Forslag til puljeansøgning 2015
Handicaprådet kan kun anbefale, at Hvidovre Kommune søger Ministeriet for Børn, Ligestilling og Sociale
forhold om midler fra Ældrepuljen til videreførelse af de nuværende fem projekter og tre nye projekter i
2015.
De fem nuværende projekter drejer sig om:
- Etablering af tværfaglige akutteam
- Styrket rehabilitering- og genoptræningsindsats
- Ekstra hjemmehjælp
- Tværfaglig indsats overfor den småtspisende hjemmeboende ældre og
- Aflastning af hjemmeboende borgere.
De tre nye projekter er:
- Aktiviteter til plejecentrene
- Fysioterapeut til borgere på pladser til midlertidigt ophold og
- Ældreliv Hvidovre.
Orientering og status i forhold til arbejdet i bofællesskaberne
Selv om sagen om Orientering og status i forhold til arbejdet i bofællesskaberne kun er fremsendt til
Handicaprådets orientering, giver sagen dog anledning til en række bemærkninger.
Handicaprådet er bekendt med, at en væsentlig række af punkterne i handleplanen ikke opleves
gennemført som anført, og at nogle punkter er gennemført i strid med planen og anbefalingerne i BDOrapporten. Det drejer sig bl.a. om:
-

Manglende handleplaner (myndighedens §141 handleplan)
- Uklar kompetence- og rollefordeling mellem myndighed og udfører
- Manglende efterlevelse af den nye kvalitetsstandard
- Omsorgssvigt
- Fællesaktiviteter
- Placering af personalelokale.

Seneste møde i følgegruppen var i maj måned, hvor forvaltningen meddelte at følgegruppen betragtedes
som nedlagt. Samtidig blev det meddelt at direktøren ikke fremover ønskede at deltage i møder med de
pårørende. DH-repræsentanterne i Handicaprådet vil derfor bede de pårørende om, at redegøre for deres
vurdering af arbejdet med handleplanen og situationen i bofællesskaberne, herunder de voldsomme
anklager og trusler om besøgsforbud og tvangsflytning af beboere til andre kommuner, der rettes mod 3
pårørende på Holmelundsvej. Når redegørelsen foreligger, vil den blive sendt til forvaltningen og til socialog sundhedsudvalget.
Venlige hilsner
Torben Olesen, formand
Handicaprådet
DH-repræsentanterne
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