Høringssvar til Høring om forslag til Udviklingsstrategi for Høje-Taastrup Kommune
22020-2032 udarbejdet af Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Indledning:
Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet har med stor interesse læst Udviklingsstrategien – læst
den med udgangspunkt i de borgere, som vi repræsenterer og særligt set på, hvor i strategien disse
borgere kan se sig selv.
Udviklingsstrategien er at forstå som kommunens masterplan – den plan alle kommunens politikker
er underlagt, har vi hørt.
Af den grund undrer det Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet, at det er så svært at se, hvor
Seniorpolitikken, Udsattepolitikken og Handicappolitikken afspejles i forslag til den nye
udviklingsstrategi.

Seniorrådet:
Seniorrådet foreslår, at temaet ”Aktivt liv” erstattes med ”Aktivt og sundt liv”. Det aktive skal forstås
som ”redskabet”, mens sundheden bliver resultatet af anstrengelserne.
Da der bliver flere og flere ældre i kommunen, foreslår Seniorrådet, at man mere eksplicit inddrager
de ældres liv i udviklingsstrategien (som stort set ikke indeholder billeder af ældre mennesker). At
understøtte et aktivt liv for ældre medborgere vil være en god investering i deres sundhed og
dermed i færre udgifter til støtte og pleje. Vi vil gerne kunne se i udviklingsstrategien, at “Det skal
være godt at blive ældre i Høje-Taastrup Kommune”.
Vi foreslår derfor at man tilføjer ”alle borgere”, så første bullet i rammen nederst til højre på side 21 i
udviklingsstrategien kommer til at hedde: ”Byrådet vil arbejde for at sikre en bred vifte af tilbud som
motiverer alle borgere til et aktivt liv hele livet.”
Når der med baggrund i udviklingsstrategien skal udarbejdes handleplaner, bør man overveje,
hvordan fx adgangsfaciliteterne til træningslokalerne på Parkskolen passer til denne strategi. Eneste
adgang er stejle trapper ned til lokalet, som gangbesværede medborgere ikke kan komme ned ad.
Man kunne også overveje at indføre træningslokaler og ansætte fysioterapeuter på alle plejecentre
for at motivere de mere immobile ældre fysisk aktivitet.

Udsatterådet:
Udsatterådet mangler en beskrivelse/vision for vores udsatte borgere, i forhold til: Stigende
uddannelse, stigende indkomst, samt deltagelse i vores foreningsliv, ikke mindst da disse borgere, i
forvejen har mange personlige problemer som psykisk sygdom, hjemløshed, arbejdsløshed og
misbrugsproblemer osv.
Udsatterådet opfordrer politikerne til også at tænke disse borgere ind i Udviklingsstrategien 20202032

Handicaprådet:
Handicaprådet foreslår, at det tydeliggøres at udviklingsstrategien også gælder handicapområdet, så
kommunen kan leve op til strategiens egne ord: ”Høje-Taastrup Kommune er i 2032 en bæredygtig
kommune, der skaber rammerne for, at du oplever den bedste hverdag - syv dage om ugen”. I denne
sammenhæng er der for flere handicapgrupperinger i kommunen plads til forbedringer, for det er
fortsat flere handicapgrupper at opleve den bedste hverdag – syv dage om ugen.
Videre hedder det i strategien: ”Byrådet vil arbejde for, at alle børn, unge og voksne har mulighed for
at indgå i fællesskaber, og at det er nemt at vælge en aktiv livsstil til”. Her vil vi gerne se nogle ord
om, hvordan handicapområdet er omfattet af disse pæne ord.
Videre hedder det i strategien: ”Byrådet vil arbejde for, at fere unge bliver uddannelsesparate og
gennemfører en ungdomsuddannelse”. Det er der i høj grad brug for ikke mindst, hvis vi ser på
kommunens placering ifølge Beskæftigelsesministeriet, der løbende laver rangliste over alle landets
jobcentre.
I dag er Høje-Taastrup Kommune placeret som nummer 80 på beskæftigelsesministeriets rangliste
over landets jobcentre på tværs af alle ydelsesgrupper.
Beskæftigelsesministeriets rangliste over kommunernes generelle beskæftigelsesindsats findes her
https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmark-maj/

Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet mener, at en god udviklingsstrategi også skal
indeholde en vision om, hvordan byrådet vil arbejde for at gøre fællesskabet så omfattende, at de
grupper vi repræsenterer, føler sig inkluderet.
For det er nu en gang sådan, at den måde de udsatte, ældre og handicappede bliver behandlet siger
meget om fællesskabet/kommunen.

Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet

Taastrup den 08.03.2020

