Forum

Handicaprådsmøde

Tid

Torsdag den 26.8.2021 kl. 17.00-19.30

Sted

https://jobcenterfuresoe.whereby.com/lokale06

Deltagere

Dorthe Stieper, DH
Karin Beyer, DH
Rasmus Frimodt, DH
Sine Holm, DH (formand)
Bettina Ugelvig Møller, Byrådet
Carsten Svensson, Byrådet
Matilde Powers, Byrådet
Øjvind Vilsholm, Byrådet (næstformand)
Tine Gram (Velfærdsdirektør)
Charlotte Kruse Lange, Centerchef for CBV
Annelia Fähnrich Jensen, Centerchef for CSS

Afbud
Referent
Gæster

Dorte Kirkebæk
Dorthe Hölck
Helle Saabye Peersen
Vibeke Krohn

Bilag

”Lovpligtige kvalitetsstandarder”
”Høring af SKI-udbud af bleer og lignende hjælpemidler”

1. Dagens tema
”Skoleværing og arbejdet med at styrke skoleglæde” v. Dorthe
Hölck (60 min)
2. Drøftelse af kvalitetsstandarderne vedr. SEL § 83, 83 a, 86 og
Forebyggende hjemmebesøg v. Annelia Fähnrich Jensen (20 min)
3. Status på processen vedr. ”Handleplan for borgere med særlige
behov og seniorer” v. Annelia Fähnrich Jensen (15 min)
4. Opfølgning og debat vedr. besøg på autismecentret 4. august 2021,
v. Sine Holm (15 min)
5. Høring vedr. SKI-udbud af bleer og lignende hjælpemidler*, v. Karin
Beyer (2 min)

23. august 2021

6. Nyt fra DH’erne (13min)
Karin:
- Kommunen som bygherre
- BR 18
- Boligpolitik
- Boligkatalog
- Affaldssortering
- Kommuneplan
Dorthe:
- Indvielse af Botilbuddet Søndersø
- Handicaprådet og den digitale inddragelsesplatform
Rasmus:
- God historie fra møde med Visitationen
7. Nyt fra politikerne (10 min)
8. Nyt fra forvaltningen (13 min)
Charlotte:
- Danmarkskortet for omgørelser i Ankestyrelsen 2020
- Status på første år med de nye vejledende serviceniveauer på det
specialiserede børneområde
- Handicapredegørelse
- Status på magtanvendelser
9. Evt.
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* Vedr. Pkt.5 Høring vedr. SKI-udbud af bleer og lignende hjælpemidler
Inden den endelige igangsættelse af udbuddet, skal sagen i formel høring i de
involverede kommuners handicapråd.
Handicaprådet skal sikre sig, at proceduren ved udarbejdelse udbudsmaterialet
har inddraget relevante brugerrepræsentanters erfaringer. Vedlagte notat
beskriver den procedure, som SKI har fulgt, og notatet dokumenterer, at dette
krav om brugerinddragelse er opfyldt. Karin Beyer og Sine Holm har haft det
udførlige høringsmateriale til orientering og indstiller at Handicaprådet tager
udbuddet til efterretning.
Resumé af reglerne: Når en kommune eller en gruppe af kommuner udsender
aftaler om en række hjælpemidler i udbud er det siden 2007 et krav at
brugererfaringer inddrages ved udformningen af kravspecifikationerne. I 2013
indgik KL og DH en aftale om at brugerinddragelsen ikke skulle finde sted i de
enkelte kommuner, men mere centralt gennem invitation til de relevante
centrale handicaporganisationer om at sende brugerrepræsentanter. Denne
procedure blev gennemgået og accepteret på møde den 31. oktober 2019 i
Furesø Handicapråd (se dagsordenspunkt 4. samt de tilhørende bilag til dette
møde.) Herefter er det alene handicaprådets opgave at sikre sig, at
brugererfaringer har være inddraget. Med mindre man i helt særlige tilfælde
finder, at der gør sig helt specielle forhold gældende i Furesø Kommune vedr.
de pågældende hjælpemidler/ydelser.
Mange hilsner
Karin
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