HANDICAPPOLITIK I
FURESØ KOMMUNE

FURESØ

EN ALTERNATIV HANDICAPPOLITIK
Alternativet vil arbejde for et Furesø, hvor mennesker med
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser har samme muligheder for at udleve deres drømme og ambitioner som andre.
Vi vil arbejde for, at mennesker med funktionsnedsættelser
bliver mødt med værdighed og anerkendelsen af, at de kan
engagere sig i og bidrage til samfundet på lige fod med andre.
Øget fokus på tilgængelighed og tilpasning er en forudsætning for, at mennesker med funktionsnedsættelser oplever at
blive inkluderet og være en del af dagligdagens samfund.
Vi ønsker en forandring af vores lokalsamfund både i det
offentlige og det private, samt en markant styrkelse af retssikkerheden. Således skal vi i Furesø leve op til vores internationale forpligtelser for mennesker med funktionsnedsættelser
og til fulde efterleve FNs handicapkonvention.
Furesø bør også være blandt de kommuner i Danmark, der er
villige til at lade borgere med funktionsnedsættelser afprøve
nye teknologiske løsninger, før disse bliver alment udbredt.
Der skal fortsat arbejdes på at sikre en mere gnidningsfri
overgang fra børne- til voksenhandicapområdet, hvilket længe
har været en udfordring i mange kommuner, herunder Furesø.
Sagsbehandlerne skal sættes fri til at træffe de bedste beslutninger til gavn for borgerne. Det sker desværre, at økonomiske overvejelser vægtes højere, end hvad der er rimeligt og lov
mæssigt korrekt. Dette understreges også af det store antal
ankede klagesager, der omgøres af Ankestyrelsen. Mængden
af disse omgjorte sager bør derfor halveres fra 40% til 20%.
Furesø kommune bør især tilstræbe at gøre en ekstra indsats
for borgere med funktionsnedsættelser, som er under uddannelse, ledige, syge, har sociale problemer, eller på anden
måde oplever et ekstra pres i deres liv.
Borgerrådgiveren er tilsyneladende en succes, som mange
ser som et positivt tiltag. Dog er et stort antal borgere ikke
opmærksomme på eksistensen af rådgiveren, så måske burde
der arbejdes på at udbrede kendskabet til denne nye service.
Der bør udvises påpasselighed overfor uhensigtsmæssig brug
af inklusion af børn med særlige behov, især hvor disse måske
ville have bedre udbytte af reelle specialtilbud. Dette bør især
ses i lyset af de relativt høje klassekvotienter i folkeskolen.
Det er fortsat en udfordring, at der i forbindelse med sagsoverdragelse i nogle tilfælde bruges uforholdsmæssigt mange
ressourcer både af borgeren såvel som kommunen.
Alternativet mener i øvrigt, at kommunes ekstra fokus på
verdensmål nummer 10 (mindre ulighed) netop forpligter til at
gøre en ekstra indsats på handicapområdet.

