Kommunalvalg 2017 – Spørgsmål til de politiske kandidater

Om kort tid er der kommunalvalg. Vi opfordrer alle til at være aktive i forbindelse mad valgmøder og til at
tage kontakt til så mange kandidater som muligt.
Stil dem disse spørgsmål, så bliver vores målgruppe synlig, og vi får en fornemmelse af, hvilke kandidater
der vil prioritere handicapområdet.

Overordnede
Dansk Handicap Forbund har en målsætning om at opnå et liv med lige muligheder.
- Hvad tænker du, er et liv med lige muligheder for mennesker med handicap her i kommunen?
- Vil du sikre, at det tydeliggøres i alle kommunens kvalitetsstandarder, at man altid skal have en individuel
vurdering, og at ens behov kan betyde, at man har ret til mere hjælp, end det kvalitetsstandarden tilbyder?
- Hvad vil du konkret gøre for, at vores kommune bliver en af Danmarks bedste til at sagsbehandle korrekt
og dermed få færre hjemvisnings- og omgørelsessager på handicapområdet?
En brugerundersøgelse viser, at mange medlemmer af Dansk Handicap Forbund oplever, at de skal være
deres egen sagsbehandler, fordi der er for mange indgange og forvaltningerne ikke kommunikerer med
hinanden.
- Hvad vil du gøre for, at borgerne her i kommunen får koordineret deres sager, og at de møder
medarbejdere, de kender og har tillid til?

Socialpolitisk
En brugerundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Handicap Forbund viser, at meget få kommuner følger
op på borgerens brug af hjælpemidler og sikrer løbende tilpasning af dem. Derfor fungerer hjælpemidlerne i
mange tilfælde dårligt og bliver ikke brugt efter hensigten.
- Hvordan vil du sikre en god faglig opfølgning her i kommunen?
Dansk Handicap Forbund oplever, at medlemmerne begrænses i deres mulighed for ta få ledsagelse og
bevilget forskellige former for hjælpertimer til aktiviteter uden for huset og ferie.
- Hvad vil du gøre for, at borgerne her i kommunen kan have et aktivt liv uden for eget hjem, som svarer til
andre i en tilsvarende alder og livssituation?
- Er du enig i, at frivillighed er et supplement, som aldrig kan erstatte professionel og faglig hjælp, som
borgerne er berettiget til ifølge serviceloven?

Arbejdsmarkedspolitik
- Hvad vil du konkret gøre, for at kommunen bliver bedre til at skabe kontakt imellem afklarede borgere med
handicap og virksomhederne?
- Hvordan længe mener du det er rimeligt, at en borger med et indgribende handicap uden resultat bør være
i afklarings- eller ressourceforløb, før de bør indstilles til en førtidspension?
- Er du enig i, at mennesker med en meget lille arbejdsevne (få timer om ugen), uden udsigt til forbedring,
bør indstilles til førtidspension og herigennem få ro i tilværelsen, så de kan bidrage til samfundet på andre
måder end gennem arbejde?

Tilgængelighed og transport
- Hvad vil du gøre for tilgængeligheden i kommunen, fx til butikker, kultur- og musiklivet, stier og
naturoplevelser, den kollektive trafik, handicaptoiletter i bymiljøet? (Sæt selv dine eksempler ind!)
- Hvad vil du gøre for, at kørselsordningen for mennesker med handicap forbedres her i kommunen. Som det
i dag er der store problemer fx både med afhentningstidspunkter, spontankørsel og med prisen? (Sæt selv
dine eksempler ind).
- Hvad vil du gøre for, at få ændret de mange kantsten, brosten og lignende, der gør det svært at færdes i
kommunen for kørestolsbrugere?
- Hvordan vil du sikre nulkantsløsninger ved alle fodgængerfelter, som man fx kender fra Tyskland?
- Hvad vil du gøre for at forhindre, at der kommer flere utilgængelige klinikker i kommunen uden adgang for
mennesker med handicap?

Til regionspolitikerne
- Hvad vil du gøre for at sikre, at de nye superhospitaler bliver tilgængelige for personer med handicap?
- Hvordan vil du sikre, at der kommer handicapparkeringspladser tæt på det nye superhospital?
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