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Hvidovre, den 30. august 2018

Handicaprådet har modtaget høringsmaterialet om Rammeaftalen for Det
højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde, med en
høringsfrist på knapt 3 døgn.
Handicaprådet må atter påtalte de korte høringsfrister, selv om det skyldes
udefrakommende forhold, og har heller ikke denne gang mulighed for at behandle det fremsendte materiale i forhold til den udmeldte deadline på en
kvalificeret måde.
Det er ikke muligt at udarbejde et høringssvar fra Handicaprådet, der afspejler den vigtighed som Rådet tillægger afgivelse af høringssvar til Hvidovre
Kommunes forvaltningsenheder og relevante udvalg på en kvalificeret måde
med en høringsfrist på 3 døgn.
Høringen er endvidere ikke varslet på forhånd, som vi ofte oplever med andre
høringssager med kort frist, så det har ikke været muligt at planlægge og koordinerer høringen blandt Rådets medlemmer på forhånd.
Handicaprådet forholder sig særdeles kritisk overfor den meget kort høringsfrist og mener umiddelbart, at det kan udgøre en retssikkerhedsmæssig risiko
med så korte høringsfrister. Rådet mener det udgør en retssikkerhedsmæssig risiko for manglende overholdelse af relevant lovgivning foruden at de
korte frister er et særdeles kritisk problem i forhold til det demokratiske folkestyre, man som borger i Danmark betragter som en hjørnesten i demokratiet.
Handicaprådet mener endvidere, at det er meningsløst at levere svar på et
senere tidspunkt til udlevering på udvalgsmødet, da dette ikke giver politikere
og forvaltning mulighed for at tage stilling til Rådets høringssvar inden mødet.
Rådet hverken kan eller vil arbejde under sådanne forhold, hvorfor undlader
at fremsende høringssvar på det fremsendte materiale.
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Rådet tilbyder gerne såvel politikere, som de respektive forvaltninger, en uddybning af vores kritik af de utilfredsstillende rammebetingelser, der i denne
sag, og i talrige andre høringssager, tilbydes som del af Hvidovre Kommunes
inddragelses af Rådet.

Med venlig hilsen
Jan Nielsen
formand
Handicaprådet
DH-repræsentanterne
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