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Handicaprådet har gennemgået det fremsendte materiale omkring ”Ramme
og Retning - Strategi for borgere med handicap og borgere med sociale
udfordringer” og har følgende bemærkninger:
Forvaltningen tilkendegiver i sagsfremstillingen:
 At formålet med ”Ramme og Retning” er, at skabe klare mål for arbejdet
med borgere med handicap eller sociale udfordringer
 At strategien skal styrke og udvikle det gode arbejde, som allerede
udføres af kommunens medarbejdere
 At kommunen skal arbejde med de indsatser, der virker og samtidig
udvikle andre indsatser, når der opstår nye behov og ændrede
målgrupper
Disse målsætninger kan handicaprådet fuldt ud tilslutte sig, men vi savner en
plan for, hvordan de gode intentioner skal føres ud i livet.
Det fremgå af pjecen, at handicaprådet har været med til at udarbejde
strategien.
I den forbindelse er vi faldet over nogle formuleringer i pjecen, vi ikke kan stå
inde for, og derfor vil anbefale forvaltningen at rette/omformulere:
Side 6:
Borgerne med sociale udfordringer og/eller handicap har med rette en
holdning til egne behov, for at kunne leve et godt liv, men også pårørende,
politikere, interesseorganisationer samt fagpersoner omkring borgeren, har
forskellige holdninger til hvad et godt liv indeholder. De mange gode
intentioner på borgerens vegne kan være medvirkende til, at der opstår
forvirring og usikkerhed om, hvad der er bedst for borgeren.
Hvidovre Kommune vil arbejde hen i mod en tilgang til borgere, hvor borgeren
har pligt til at tage ansvar for sig selv, men også, uanset deres funktionsevne,
har ret til en individuel vurdering af egne behov og forudsætninger.
Teksten der er markeret med rødt bør slettes. Den er misvisende og
konfliktskabende og har ingen positiv værdi i forhold til emnet.

Side 7:
Borgere med sociale udfordringer har ofte haft en barndom og ungdom, der
har været præget af kriminalitet, svære omsorgssvigt og krænkelser. Den
enkelte har typisk eget misbrug, kriminalitet og manglende tilknytning til
uddannelse og arbejde.
Borgere med sociale udfordringer har ofte oplevet sig svigtet af familien og
det offentlige, men er samtidig afvisende overfor, eller ude af stand til, at
modtage hjælp. De kan hverken klare sig selv, bo for sig selv eller bo
sammen med andre.
Handicaprådet finder teksten markeret med rødt generaliserende og
fordømmende. I nogle tilfælde er det en pludselig enkeltstående hændelse,
der blæser benene væk under en ellers velfungerende person og bringer
vedkommende ud i sociale problemer.
Teksten bør slettes eller omformuleres
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