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Høringssvar forslag til Psykiatri- og Handicappolitik
Handicaprådet har på sit møde den 9. november behandlet forslag til Psykiatri
og handicappolitik for Vordingborg Kommune og har indledningsvis følgende
bemærkninger:
Handicaprådet har fået oplyst, at det fremsendte forslag er en af i alt 12
områdepolitikker, som når de er vedtaget erstatter 40 tidligere politikker,
herunder den nuværende Handicappolitik på tværs af alle områder.
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Den nuværende handicappolitik er rigtig god og blev udarbejdet efter et meget
omfattende og ressourcekrævende arbejde, hvor mange blev involveret i en
grundig proces. Den politik kunne sagtens holde i mange år endnu. Den bredt
anerkendte politik ændres ikke af hensyn til målgruppen.
Hvis det er hensigten, at det fremsendte forslag skal erstattet den nuværende
handicappolitik er der følgende mangler i det fremsendte forslag:
Mangler i forslaget
De fire hovedprincipper i dansk handicappolitik om kompensation, sektoransvar,
solidaritet og ligebehandling er væk i forslaget
Det miljørelaterede handicapbegreb og den rettighedsbaserede tilgang er
desværre heller ikke med i forslaget.
Borgere med funktionsnedsættelse skal have fjernet barrierer, og kan det ikke
lade sig gøre, så er målet, at der skal kompenseres, så man kan deltage aktivt
på egne præmisser. Dette er hele fundamentet for handicappolitikken i DK og
har været det siden ca. 1970 og blev styrket ved særforsorgens nedlæggelse.
Det er ikke længere et mål at kunne deltage i alle dele af samfundslivet.
I forslaget bruger man meget ordet støtte og ikke ordet kompensation, i stedet
for det vigtigste, som er skabelse af rammer og fjernelse af barrierer så folk selv
får muligheder for at skabe sig eget liv på lige muligheder og egne valg.
Følgende fokusområder er væk:
Tilgængelighed
Medborgerskab og bevidstgørelse
Børn, unge og familie
Uddannelse
Hjælpemidler
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Bolig er blevet til botilbud, så det ikke længere er et mål at bo i egen bolig
Sundhed og pårørende er berørt overfladisk
Der nævnes intet om inddragelse af pårørende, undtagen i forhold til dialogmøder omkring den
sociale indsats. Pårørende bør både forstås som væsentlige samarbejdspartnere både for
visitationen og evt. plejepersonale, særligt hvor der er kognitive funktionsnedsættelser, ligesom
pårørende også bør ses som borgere med egne behov for en særskilt indsats.
Forslaget er i øvrigt skrevet i så overordnede og i generelle termer, at det næsten bliver
intetsigende eller misvisende for målgruppen, der er mangfoldig:
Når forslaget anvender så overordnede termer og i sin konkrete tekst stort set kun er relevant for
dele af folk, som bor i døgntilbud, efterlades læseren det indtryk, at politikken kun omfatter denne
målgruppe. Men handicapgruppen er ekstrem mangfoldig, og disse grupper kan ikke se sig selv i
forslaget.
Men selv for borgere, som bor i botilbud, er ambitionsniveauet lavt - for hvorfor skal eksempelvis
borgere med udviklingshæmning ikke have tilgængelighed, medborgerskab, bevidstgørelse hos
det øvrige samfund og hvorfor er målet for borgere med udviklingshæmning ikke, at de skal kunne
bo i egen bolig? - hvilket nogle jo allerede gør.
Handicaprådet foreslår derfor – at alle parter sætter sig sammen, og sammen drøfter, hvordan
det kan sikres, at de af os påpegede mangler i forhold til den gældende Handicappolitik, kan
indarbejdes, så der også efter at alle tolv områdepolitikker er vedtaget i kommunalbestyrelsen er
en Handicappolitik, som vi alle kan bakke op om.

Specifikke bemærkninger til det fremsendte forslag
Med udgangspunkt i ovenstående bemærkninger og oplysning om, at det fremsendte forslag er én
af i alt 12 områdepolitikker, har handicaprådet følgende specifikke bemærkninger til det fremsendte
forslag.
Vedr. Visionen
Handicaprådet finder ikke, at forslaget i tilstrækkeligt grad tager højde for, at mennesker med
psykisk og fysisk funktionsnedsættelse er ligeså forskellige i forhold til alder, baggrund, livssyn,
ressourcer, ønsker og behov som alle andre.
Vi foreslår derfor, at teksten i afsnittet vision ændres til følgende:
”Vordingborg Kommune vil være kendt for, at alle borgere, uanset funktionsnedsættelse, har
mulighed for at deltage fuldt og effektivt i alle dele af samfundslivet og bidrage med værdifulde
ressourcer til fællesskabet
Vi vil skabe rammerne om det gode og sunde liv, samt skabe de bedste sundheds- og
rehabiliteringsforløb for at sikre en så god funktionsevne som muligt
Vi ønsker, at alle har de samme muligheder for at vælge bolig og boligform og så vidt muligt
inkluderes i de almene tilbud. Til borgere der har behov herfor tilbydes specialiserede
kvalitetstilbud, hvor der er fokus på den enkelte borgers samlede behov for kompensation og støtte
samt muligheder for at skabe et liv på egne præmisser.”
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Politiske målsætninger
Handicaprådet finder, at det fremsendte forslag til politiske målsætninger er for snævert beskrevet,
da der mangler målsætninger på væsentlige områder som overgang fra ung til voksen,
tilgængelighed, medborgerskab, hjælpemidler og inddragelse af pårørende.
Vi foreslår derfor følgende tilføjelser til de politiske målsætninger:
1. At sikre tilgængeligheden til det offentlige rum og til offentlig information, så alle borgere har
lige mulighed for at færdes og deltage i samfundslivet.
2. At borgere tilbydes kompensation i forhold til den enkeltes nedsatte funktionsevne, så det
er muligt for den enkelte at skabe et liv på egne præmisser samt at de pårørende
inddrages, som væsentlig samarbejdspartner.
3. At der på tværs af forvaltninger og i tæt samarbejde med den unge og forældrene i god tid
før den unge bliver 18 år visiteres til tilbud efter voksenreglerne.
Vedr. Effekt
Handicaprådet finder, at den opdeling der er foretaget i afsnittet om effekt, vedr. borger der har
brug for let støttebehov og borgere med svære funktionsnedsættelser er for alt for snæver og bliver
derfor misvisende.
Det efterlader et hul, da der mellem disse to grupperinger mangler beskrivelse af, hvordan man vil
måle på, at de borgere der har behov for varig hjælp og støtte i egen bolig oplever, at de får den
støtte de har behov for.
Desuden er det alene beskrevet, at man vil holde dialogmøder for pårørende, men ikke hvordan
man vil måle på, at de pårørende føler sig inddraget.
Vi foreslår derfor, at udvalget reviderer effekt målene så det klart fremgår
- Hvordan der måles på, at alle grupper af borger trives og oplever at de får den nødvendige
støtte samt at de pårørende inddrages.
-

samt at der udarbejdes effekt mål de tre områder, vi foreslår tilføjet de politiske
målsætninger

Vedr. Links
Handicaprådet har noteret, at der i høringsmaterialet er der linket til den handicappolitiske
handlingsplan for 2016 – 2017, men ikke til den gældende Handicappolitik på tværs af alle
områder.
Handicaprådet foreslår derfor, at der også linkes til den nuværende Handicappolitik, da alle de
tolv områdepolitikker endnu ikke er færdige til at blive sendt i høring, og det fremsendte forslag kun
dækker et af de tolv områder jf. vores indledende bemærkninger om mangler i det fremsendte
forsalg.
Med venlig hilsen
Winnie Lindner
Formand handicaprådet
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