Til Furesø byråd og forvaltningschefer
Dato 10. april 2018

Handicappolitik – ikke kun et spørgsmål om sociale forhold
Furesø Handicapråd har nu konstitueret sig med Sine Holm fra Danske Handicaporganisationer (DH) som
formand og Øjvind Vilsholm fra byrådet som næstformand.
For sikre, at handicappolitik ikke kun er noget, der drøftes i handicaprådet, vil vi gøre byrådet opmærksom
på, at handicappolitik skal være en del af arbejdet i alle politiske og forvaltningsmæssige organer og grene,
for vi kan gøre en mærkbar forskel.
Først og fremmest skal vi fremhæve to vigtige principper i dansk handicappolitik - nemlig kompensationsprincippet og sektoransvarlighedsprincippet.
Kompensationsprincippet
Betyder, at samfundet tilbyder mennesker, som har en funktionsnedsættelse, en række ydelser og hjælpeforanstaltninger med det formål, at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den nedsatte funktion mest
muligt.
Det kan være nyttigt at skelne mellem individuel kompensation og kollektiv kompensation.
Det første er foranstaltninger som direkte hjælper den enkelte til at mestre dagligdagen (fx tildeling af rollator, høreapparater, hjemmehjælp, bostøtte, ledsagerordning, mentorordning, boligændringer eller særlige
botilbud m.m.). Med kollektiv kompensation tænkes på udformningen af vores fysiske miljø, (fx med ledelinjer, ramper og op/nedkørsler, handicaptoiletter, teleslyngeanlæg, tilgængelige boliger osv.).
Sektoransvarlighedsprincippet
Betyder at den myndighed, organisation eller virksomhed, som har ansvaret for at levere ydelser, tjenester
eller service til borgerne i almindelighed, har en tilsvarende forpligtelse til at sikre og finansiere, at disse
ydelser, tjenester eller services er tilgængelige for mennesker med en funktionsnedsættelse.
Når det gælder kommunale opgaver, så betyder det fx at de udvalg der står for idræts-, kultur-, eller undervisningstilbud har ansvaret for at tilbuddene er tilgængelige og anvendelige for alle – uanset hvilken del af
forvaltningen, der skal udstede byggetilladelse eller hvilken del der varetager den praktiske udførelse af anlægs- eller vedligeholdelsesopgaverne. Tilsvarende når det gælder byplanlægning, trafikforhold, rammerne
for rekreative oplevelser og udformningen af kommunens hjemmeside.
Som det ses, er der handicappolitiske aspekter af arbejdet i alle de politiske udvalg i Furesø Kommune.
FN’s Handicapkonvention forpligter også i Furesø
I Furesø Handicappolitik står bl.a. ”Handicappolitikken skal sikre, at der på alle fagområder bevidst ydes en
indsats for, at Furesø Kommune arbejder for principperne i FN-konventionen om rettigheder for mennesker
med handicap.”
FN-konventionen, som er ratificeret af Folketinget, kan hentes i dansk udgave via dette link.
http://www.handicap.dk/lokalafdelinger/afdelingens-politiske-arbejde/fns-handicapkonvention/

Det skal I vide om handicaprådets opgaver og funktion
Rådet består af 4 medlemmer udpeget af DH-Furesø og 4 medlemmer udpeget af byrådet. De personlige
stedfortrædere modtager løbende dagsordner, mødebilag og referater, så de har lettere ved at træde til,
når et medlem af rådet er forhindret i at møde.
På handicaprådets møde i marts vedtog vi en ny forretningsorden der er udtryk for, at både DH’ere og byrådsrepræsentanter engagerer sig i alle rådets opgaver, herunder i udarbejdelsen af høringssvar til de politiske udvalg.
Rådets 8 medlemmer skal naturligvis vurdere sagerne ud fra en handicappolitisk synsvinkel og give byrådet
anbefalinger på denne baggrund. Men der er forståelse for, at BR-medlemmer i andre udvalg og sammenhænge må vurdere emnerne i en bredere sammenhæng og evt. af politiske og økonomiske grunde indgå
kompromiser i forhold til de handicappolitiske vurderinger.
Rådet er et dialogforum, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes ud fra princippet om konsensus og træffes beslutninger i enighed. Det betyder også, at høringssvar i almindelighed vil være udtryk for det samlede
råds mening. Der kan dog være tilfælde hvor der ikke er enighed. Hvis et eller flere medlemmer af handicaprådet ikke kan bakke op om høringssvaret, fremsendes det til det/de relevante udvalg på vegne af et
flertal i handicaprådet eller evt. kun på vegne af DH-medlemmerne af handicaprådet.
Høringssvaret skal offentliggøres sammen med referatet af udvalgsmødet, og det skal følge sagen gennem
hele den følgende politiske behandling.

Handicaprådets opgaver:
1) Furesø Handicapråd rådgiver Furesø Byråd og Kommune om handicapområdet og implementering af Furesø Handicappolitik i Furesø Kommune.
Handicaprådet kan behandle alle spørgsmål som vedrører borgere med handicap i Furesø Kommune. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere principiel karakter op til drøftelse og behandling og komme med
egne initiativer. Det er vigtigt at understrege, at handicaprådet ikke kan behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personsager eller konkrete klagesager.
2) Byrådet hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
Dette er taget direkte fra lovgivningen og fra Furesø Handicappolitik. Det skal forstås sådan, at handicaprådet har ret til at udtale sig om alle sager, der har betydning for mennesker med handicap. Men det gælder
også den anden vej, således at byrådet har pligt til at høre handicaprådet i alle sådanne sager. Byrådet må
her forstås som omfattende både forvaltning og politiske udvalg. Det er derfor utilstrækkeligt, når der i
dagsordnerne bare tilføjes en konstatering af at ”Handicaprådet har høringsret.”

Husk at inddrage Handicaprådet tidligt i processen
Det er meget vanskeligt for handicaprådet at udforme væsentlige høringssvar til de relevante dagsordenspunkter og inddrage hele rådet i arbejdet hermed, hvis man først bliver bekendt med sagerne efter at dagsordnerne offentliggøres torsdag aften før møderne.
Det er derfor meget ønskeligt at forvaltningen (og udvalgenes formandskaber) sikrer, at handicaprådet orienteres tidligt om væsentlige emner, og evt. inviteres til et dialogmøde på baggrund af et foreløbigt oplæg.
Når handicaprådet inviteres til at deltage i behandlingen af forarbejdet til sager eller workshops herom deltager repræsentanter af handicaprådet, evt. suppleret af DH-stedfortrædere.
Særligt for tilgængelighedsområdet gælder det, at det er DH og medlemsorganisationerne, der har påtaleret ved sager om dispensation for byggelovgivningens tilgængelighedsbestemmelser. Derfor er der tradition for, at handicaprådet behandler alle generelle forhold vedrørende tilgængelighed i Furesø Kommune,
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mens DH’s tilgængelighedsgruppe behandler de helt konkrete sager (enkelttilfælde) om byggetilladelser,
lokalplaner osv.
Vi konstaterer med tilfredshed, at arbejdet for FN’s handicapkonvention og Furesø Handicappolitik er medtaget i byrådets arbejdsprogram (side 6, pkt. 1.7). På den baggrund glæder vi os til at samarbejde om at
skabe de bedst mulige vilkår for borgere med handicap i Furesø.

Med venlig hilsen
På vegne af Furesø Handicapråd
Sine Holm
formand
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