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Ældrerådet har med tak modtaget kommunens e-mail af 5. december 2019 bilagt høringsbrev af
samme dato angående høring vedr. ”Udkast til ny handicappolitik”.
I den anledning kan vi oplyse, at Ældrerådet kan tilslutte sig den mere pædagogisk udformede
sprogbrug, som udkastet til ny handicappolitik umiddelbart giver udtryk for.
Med forbehold for, at den nye handicappolitik konkretiseres helt eller delvist i kvalitetsstandarder,
mener vi dog, at den nye udformning er for lidt konkret i sammenligning med den eksisterende
handicappolitik.
Således savner vi den eksisterende handicappolitiks målsættende overskrifter: ”Det vil vi” – ”Det
gør vi” – ”Det vil vi gerne måles på” samt indledningens sidste afsnit: ”Der udarbejdes en årlig rapport, der beskriver hvilke konkrete initiativer, der er iværksat i forhold til vision og målsætninger i
handicappolitikken.”
Efter Ældrerådets opfattelse er der for lidt konkrete, målbare løsninger i de enkelte afsnit af udkastet til ny handicappolitik. Der står godt nok indledningsvis, at handicappolitikken skal omsættes til
konkrete handlinger, men det er ikke det, der præger udformningen.
Den er mere i tråd med de indledende bemærkninger, f.eks.: ”Og så former vi løsningerne i fællesskab inden for mulighedens rammer – herunder de økonomiske.” Så er der ikke sagt mere end det,
der altid kan forsvares.
Vi er enige i, at borgere med handicap har et medansvar for at søge indflydelse i eget liv i det omfang, det er muligt, jf. afsnittet ”Respekt for det enkelte menneske”, men så kommer beskrivelsen
af Lejre Kommunes ansvar, nemlig at kommunen ”skal møde borgerne med tydelige, positive og
realistiske forventninger osv.” Hvordan måler man på, om det formål er opfyldt?
I afsnittet ”Lige muligheder” siges det om kommunens ansvar, at "Lejre Kommune skal bidrage til,
at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet og fællesskaberne.” Igen er spørgsmålet:
Hvordan måler man på, om det formål er opfyldt?
Eksemplet med Eva er fint, fordi Lejre Kommune har en andel i Evas mulighed for at arbejde i begrænset omfang i Netto.
I afsnittet ”Tilgængelighed” står der om kommunens ansvar, at ”Lejre Kommune skal så vidt muligt
hjælpe borgere med handicap til at opnå og bevare det bedst mulige funktionsniveau, så de kan
mestre deres liv osv.”
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Bestemt en smuk målsætning, men hvad vil kommunen konkret gøre for at muliggøre det, eller
sagt på en anden måde: Hvordan kan man måle, om man konkret har opnået formålet?
Eksemplet med Hvalsø Apotek er rigtig fint, men det er bare ikke kommunens fortjeneste, at den
fine trappe har øget tilgængeligheden markant.
Man kan sige det samme om afsnittet ”Gode livsvilkår for børn og unge”, hvor kommunens ansatte skal møde alle børn og unge med en positiv tro på deres evner og muligheder. Men hvordan
skal dette udmøntes af kommunen i børnene og de unges hverdag?
Eksemplet med A-holdet fra Osted er rigtig fint, men det er fortsat ikke kommunens, men Osted
Gymnastikforenings fortjeneste at have oprettet holdet for børn med særlige behov.
Handicappolitikken afsluttes med et afsnit med overskriften: ”Vi taler med dem, det handler om”,
hvorefter det i første linje siges: ”Handicappolitikken skal sætte retning for konkrete handlinger og
adfærd i det daglige arbejde.”
Det er fint, at politikken sætter retningen – det er det, politik er til for – men der savnes fortsat
mere konkrete definitioner af målbare mål for handicappolitikken. Det gør den eksisterende handicappolitik bedre, endog i en mere kortfattet, overskuelig og gennemskuelig form.
Må vi til slut citere fra protokoludskriften af USSÆ’s møde den 4. december 2019 under overskriften ”Udkast til ny handicappolitik”, tredje afsnit: ”Det har igennem hele tilblivelsen af politikken
stået klart, at Lejre Kommunes handicappolitik skal kunne omsættes til konkrete handlinger, hvor
der er sammenhæng mellem behov og indsatser.”
Dette afsnit ville have vundet ved, at der før ordet ”indsatser” var tilføjet: ”målbare”, så der kom
til at stå: ”målbare indsatser”. Denne udformning ville tydeligere have sat retningen og konkretiseret politikkernes ønsker til en ny handicappolitik.
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