Lejre Kommunes Handicapråds beretning for 2020

1. Generelt
Handicaprådet (HCR) har været hårdt ramt af coronarestriktionerne. Således
har vi ikke holdt møder det seneste år, da medlemmerne ikke har mulighed
for virtuelle møder.

2. Tilgængelighedspuljen
Vores første forsøg med Tilgængelighedspuljen (2019) var at gøre stueetagen i
Domus Felix tilgængelig (det er stort set umuligt at gøre en ældre bygning
som Domus Felix fuldstændig tilgængelig). En lære fra arbejdet er, at vi skal
være meget grundige i koordinationen med lokale brugerråd.
I arbejdet blev vi støttet af Bygherrerådgiver fra Ejendomme. Samarbejdet
fungerede upåklageligt.
I 2020 havde HCR prioriteret Hvalsø Kulturhus. I kulturhuset forestod en del
arbejder, da Byens Hus og biblioteket havde nogle ønsker. HCR ville gerne
forestå koordinationen, så vi havde sikkerhed for, at det rent tilgængelighedsmæssige var udført korrekt. HCR påbegyndte arbejderne, men af
uransagelige årsager, er et nyt indgangsparti ikke udført.
HCR er meget afhængige af Bygherrerådgiver fra Ejendomme, da vi jo ikke er
byggesagkyndige.
I 2021 har HCR prioriteret tilgængelighed i Bramsnæsvighallen. Der er mangel
på arbejdsressourcer i Ejendomme, således undersøges mulighed for tilkøb af
ekstern byggeteknisk rådgivning, men det er jo ærgerligt at anvende
Tilgængeligheds-puljens midler til ekstern rådgivning. Det er heller ikke
tilfredsstillende, at puljens midler ikke anvendes til formålet (Tilgængelighed i
kommunens eksisterende bygninger). Pt. har HCR næsten to års budget, der
utålmodigt afventer projekter til gavn for mennesker med
funktionsnedsættelser.
HCR afventer afklaring mht. ekstern rådgivning.

Udover rådgivningen oplever HCR stor mangel på håndværkere grundet
kommunernes fremskudte investeringer og udbetaling af indefrosne
feriepenge.
HCR har endnu ikke prioriteret indsatsen efter 2021.

3. Proaktiv indsats mht. Centrenes årsplaner
I 2020 påbegyndte HCR ny og mere proaktiv indsats baseret på centrenes
årsplaner. Da centrenes årsplaner var formuleret primo februar -20, prioriterede HCR tre indsatser, hvor vi gerne ville inddrages i planlægningen. De
respektive centerchefer var inviteret til møde i HCR, hvor vi drøftede
hvorledes kunne ske, og hvilke medlemmer fra HCR, der ville deltage. HCR
besluttede at KB-medlem fra respektive udvalg og et medlem med særlig
interesse ville deltage i arbejdet med indsatsen.
Grundet samfundets nedlukning, blev arbejdsformen aldrig sat i værk, men
HCR er klar igen i 2021.

4. Handicappolitik
Lejre Kommunes Handicappolitik fra 2012 skulle have været revideret i 2014,
men blev temmelig forsinket. Politikken er under endelig tilretning. HCR ser
frem til arbejdet med den ny politik. Hele arbejdet med politikken har været
meget grundigt, og der har været stor lydhørhed overfor HCR synspunkter
Jf. den ny Handicappolitik vil dagsordenpunktet ”Handicappolitiske
konsekvenser” udgår, da der ofte ikke er taget stilling.
5. Handicappris
HCR har i en årrække uddelt Lejre Kommunes Handicappris for at påskønne
det ekstraordinære gode arbejde for handicappede og deres vilkår. Prisens
virkemiddel er selve overrækkelsen, der foretages af borgmesteren ved en
reception med deltagelse af mange interessenter og lokalpressen. Grundet
Coronarestriktioner uddeltes prisen ikke i 2020.
HCR støttes af Sekretariat & Jura ved forberedelserne.

6. Økonomi
HCR har et meget skrabet budget – ca. kr. 36.000. For dette budget skal HCR
afholde udgifter til 5 årlige møder (incl. diæter, forplejning og transport).
HCR betaler for udgifter ifm. Handicappris (prisen, diplom og reception).
Det Centrale Handicapråd (DCH) afholder årlig konference i Nyborg. På
konferencen udveksles erfaringer og introduceres nye tiltag og undersøgelser.
HCR skal ligeledes betale udgift.
Dette regnestykke kan kun lade sig gøre med en meget reduceret deltagelse i
DCH konference, hvor vi rettelig burde være med alle 12 personer.
I 2020 har HCR for første gang ikke oplevet økonomiske problemer.
Sekretariat & Jura støtter mht. regnskab.

Medlemmer af HCR vil modtage yderligere information.
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