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Handicaprådets høringssvar – Vision og udviklingsstrategi 2022-2034
Handicaprådet drøftede på sit møde den 23. juni 2022 Byrådets Vision og
udviklingsstrategi med henblik på afgivelse af høringssvar. Handicaprådet finder at
der bredt set mangler visioner for borgere med funktionsnedsættelse og på det
handicappolitiske område. Det er bekymrende, at denne gruppe borgere med et
særligt behov for støtte drukner i almenområdet, og derfor ikke får den nødvendige
opmærksomhed. Særligt på skoleområdet finder Handicaprådet de manglende
visioner er problematiske. Dette set i lyset af de store udfordringer med blandt
andet skolevægring, hvor børn og unge med særlige udfordringer ikke er i stand til
at følge undervisningen i kommunens skoler. Handicaprådet henviser til sit
høringssvar i forbindelse med behandling af sagen om Kommissorier for
bekymrende skolefravær på Handicaprådets møde den 16. december 2021:
”Handicaprådet undrer sig over ikke at være blevet hørt i sagen forud for politisk
behandling og beslutning i Udvalget for familie og institutioner. Handicaprådet
påpeger at der har manglet brugerinddragelse i udarbejdelsen af kommissorierne og
anbefaler, at der sker brugerinddragelse i forbindelse med arbejdsgruppernes
arbejde i 2022. Handicaprådet mener, at der skal ske en hurtigere indsats, så der
ikke ventes på arbejdsgruppernes arbejde, afsluttes i slutningen af 2022.
Handicaprådet undrer sig over, at kortlægning og analyse ikke allerede er sket.
Ligesom det undrer at den viden på området, der er tilgængelig, ikke allerede
anvendes. Handicaprådet finder at der er gode tiltag, der er gode for alle børn
uanset diagnose. De er: 1. høj faglig viden hos personale 2. høj
relationskompetence 3. fysisk base 4. struktur i hverdagen Herudover anbefaler
Handicaprådet, at der indtænkes tiltag for børn uden diagnoser, der også er ramt af
skoleværing grundt manglende udfordringer og kedsomhed.” Handicaprådet mener
at det er uambitiøst at Vision og udviklingsstrategien ikke indeholder en tydeligere
vision for det handicappolitiske område.
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