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Referat
1. Der afholdes et minuts stilhed til ære for Peter Røjgaard
2. Kort indledende præsentation af mødedeltagerne
Alle mødedeltagere giver en kort præsentation af dem selv.
3. Orientering om formålet med Handicaprådet
Jan Nielsen fortæller om formålet med Handicaprådet, med udgangspunkt i
vedtægterne. Handicaprådet er et dialogforum mellem
Kommunalbestyrelsen og de lokale handicaporganisationer.
Handicaprådets opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen, for at
medvirke til at skabe de bedste vilkår for handicappede i kommunen. Dette
drejer sig om både generelle handicappolitiske sager og lokalpolitiske
sager, der har betydning for mennesker med handicap. Rådgivningen
foregår primært via Handicaprådsmøderne og ved at give høringsvar i de
sager, der forelægges politisk.
4. Udpegning af formand og næstformand:
Jan Nielsen vælges til at fortsætte som formand. Lisa Skov vælges som
næstformand.
5. Orientering og dialog om rådets arbejdsfordeling, herunder
høringer, frister og revision af Handicappolitikken
Jan Nielsen fortæller, at Handicaprådets DH-repræsentanter stod for at
udarbejde høringssvar, I den sidste valgperiode. Årsagen hertil var et
ønske om, at høringssvarene skulle repræsentere brugernes oplevelser.
DH-repræsentanter har et ønske om at dette fortsætter. KB-medlemmerne
oplyser, at de er enige heri, hvorfor det vedtages.
Grethe Conrad Jørgensen udtrykker ønske om, at høringssagerne også
sendes til Handicaprådets politikere, så de kan følge med i hvad DHmedlemmerne svarer. KB-medlemmerne er enige i dette, hvorfor det
vedtages.

Jan Nielsen oplyser, DH-medlemmerne generelt finder høringsfristerne for
korte. De korte høringsfrister gør det vanskeligt at give kvalificerede svar.
DH-medlemmerne vil gerne enten have længere frister eller have trinvis
høring, så de løbende får tilsendt sagerne, i stedet at modtage dem som en
samlet pakke. Charlotte H. Larsen fortæller, at høringsfristerne blev drøftet
på sidste Social- og Arbejdsmarkedsudvalg. Centrene er bevidste om
udfordringen og arbejder på at finde en løsning.
Jan Nielsen påpeger, at de øvrige udvalg bør være opmærksomme på, at
de skal sende de sager, som berører borgere med handicap, i høring hos
Handicaprådet.
Lisa skov kvitterer for DH-medlemmernes store arbejde med
høringssvarene.
Jan Nielsen oplyser, at der på nuværende tidspunkt arbejdes med at
revidere kommunens Handicappolitik. DH-medlemmerne har et ønske om,
at Handicaprådets politikere også involveres i dette arbejde. KBmedlemmerne er enige i dette.
6. Dialog om behovet for flere møder, herunder
borgerarrangementer
Jan Nielsen fortæller, at DH-medlemmerne foreslår at der afholdes flere
Handicaprådsmøder. Indtil nu har der været fire møder om året, hvilket DHmedlemmerne finder utilstrækkeligt til at drøfte alle relevante emner.
Vedtægterne giver mulighed for seks årlige møder, hvilket DHmedlemmerne foreslår som en mulighed. Det centrale handicapråd
anbefaler ligeledes minimum 6 årlige møder. DH-medlemmerne ønsker
også at der kan afholdes borgermøder, hvor handicaprådet er vært i
samarbejde med politikere og kommunens centre, f.eks. om temaet
inklusion. Dette punkt vil blive taget op på næste Handicaprådsmøde.
7. Godkendelse af Årsberetningen for 2017
Årsberetningen godkendes.
8. Hvad er Danske Handicaporganisationer?
Jan Nielsen fortæller overordnet om Danske Handicaporganisationer (DH)
og de mangeartede udfordringer handicap medfører.
DH blev stiftet i 1934 og er verdens ældste paraplyorganisationer på
handicapområdet. DH består af medlemmer fra 34 medlemsorganisationer
og har i alt 350.000 medlemmer i Danmark. DH arbejder bredt med
handicappolitiske emner, både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
DH arbejder med udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention. DH varetager
medlemsorganisationernes fælles interesser, som er at forebygge,
eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt
langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk nedsat
funktionsevne. DH har 97 lokalafdelinger. Lokalafdelingen i Hvidovre holder
10 møder om året.
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9. Dialog om Handicaprådets fælles mål, kerneydelser og kodeks
Alle rådets medlemmer giver en uddybende præsentation af dem selv, bl.a. i
forhold til motivation og ønsker om resultater i den kommende periode.
Jan Nielsen gennemgår Handicaprådets hidtidige mål. I denne forbindelse
udtrykker DH-medlemmerne ønske om, at Handicaprådet arbejder på at være
synlig. Kristina Young foreslår, at de i Handicaprådet fremadrettet afslutter
deres møder med at drøfte hvilke emner, der skal videreformidles til pressen.
Der er enighed om, at dette punkt skal tilføjes dagsordenen fremadrettet. Der er
desuden enighed om, at Handicaprådets fælles mål fortsat skal være
gældende. De fælles mål vil blive taget op til revision én gang årligt.
Jan Nielsen gennemgår Handicaprådets hidtidige kodeks for arbejdet i
Handicaprådet. Der er enighed om, at aktiv deltagelse skal prioriteres. Hvis et
medlem ikke kan deltage, kontakter medkommende selv sin suppleant. Der
sendes besked om afbud og evt. deltagelse af suppleant til Signe Odgaard
Laursen. Alle inkl. suppleanter modtager dagsorden og bilag inden mødet.
Der skal udnævnes en ny suppleant for DH-medlemmerne. Dette vil blive
politisk behandlet til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde. Der er
desuden et fælles ønske om et godt og velfungerende råd, hvor tonen er
god og respektfuld.
Grethe Conrad Jørgensen foreslår, at der skabes dialog mellem DHmedlemmerne og politikerne, udenfor Handicaprådsmøderne. Det kan
f.eks. dreje om at fremsende en ny undersøgelse til resten af rådet, så det
ikke skal afvente et Handicaprådsmøde. KB-medlemmerne er enige i at
dette skal kunne gøres fremadrettet. Jan Nielsen ønsker et fælles
samarbejdsforum for Handicaprådet, hvor viden og materiale kan deles.
Center for Handicap og Psykiatri vil undersøge dette nærmere.
Der er enighed om at kodekset fortsat skal være gældende.
10. Arbejdsplan for indsatsområder i den kommende valgperiode
Jan Nielsen oplyser, at der jf. vedtægternes §1 pkt. 9 skal der laves en
arbejdsplan, for den kommende valgperiode. Forslag til punkter i arbejdsplanen
er:
•

Inklusion i grundskolen

•

Beskæftigelse

•

Retssikkerhed

•

Sundhed

•

Tilgængelighed

•

Opfølgning på Handicappolitikken

Der udtrykkes ønske om at tilføje punktet ”Handicapidræt”. Der er
derudover enighed om, at det i slutningen af hvert Handicaprådsmøde, på
baggrund af arbejdsplanen, skal drøftes, hvilke emner der skal på næste
dagsorden. Arbejdsplanen vil desuden blive revideret løbende i takt med
udviklingen i kommunen.
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11. Revision af Handicappolitikken
Grethe Conrad Jørgensen orienterer om den igangværende revision af
Handicappolitikken. Revisionen kræver meget arbejde af både DHmedlemmerne og Center for Handicap og Psykiatri. Processen startede med
borgermøde, med ca. 90 deltagere. Dernæst er der afholdt en række møder
med de forskellige centre om politikkens temaer. De forskellige centre er nu i
gang med at skrive afsnittene til politikken, som efterfølgende vil blive sendt til
Handicaprådet. Når 1. udkast af processen er færdig, vil der blive afholdt endnu
et borgermøde, en lørdag, hvor kommunens borgere bliver hørt i indholdet.
Jan Nielsen oplyser, at DH-medlemmerne er positive over processen m.ht. at
mødes med repræsentanter for de centre, som man ikke tidligere har været i
tæt kontakt med, da det har bidraget til en øget indsigt i hvad de forskellige
centre arbejder med.
Handicaprådet oplever dog at tidsplanen er for stram, og ønsker derfor at
udskyde det kommende borgermøde. Ved at udskyde mødet får Handicaprådet
bedre tid til at gennemarbejde materialet grundigt. Susanne Samuelsen oplyser
at borgermødet godt kan rykkes til efter sommerferien. Dette er godkendt af
både direktør og borgmester. Der er enighed om at mødet rykkes til efter
sommeren.
Grethe Conrad Jørgensen oplyser, at DH-medlemmerne er skeptiske over at
borgermødet skal holdes en lørdag. De er bange for, at det vil afholde borgerne
for at komme. Susanne Samuelsen oplyser, at det er et politisk forslag at
afholde borgermødet om lørdagen. Forslaget er kommet for at give de borgere,
der kan være for trætte til at deltage en hverdagsaften, mulighed for at komme
med. Kristina Young foreslår at det fastholdes, at mødet bliver en lørdag, da der
formodentlig ikke vil være store problemer med fremmødet, nu hvor mødet
flyttes til efter sommerferien. Der er enighed om af holde mødet en lørdag.
Grethe Conrad Jørgensen oplyser, at DH-medlemmerne har et ønske om at
politikken gøres mere handlingsorienteret. Dette ønsker de for at sikre, at
politikken bliver til virkelighed. Susanne Samuelsen orienterer i denne
forbindelse om, at hun én gang årligt vil forelægge Handicappolitikken for
Chefforum, så cheferne i kommunen kan drøfte hvordan den indarbejdes og
forankres i arbejdet, i kommunen. Jan tilføjer, at der i møderækken med
centrene er aftalt løbende dialog om bl.a. implementering af politikken.
Der er enighed om at den nye Handicappolitik skal på dagsordenen til
næste Handicaprådsmøde. Udkastet til Handicappolitikken sendes ud med
dagsordenen.
12. Aktuelle sager - skolevægring:
Tina Berling fortæller, at ikke findes statistisk materiale over omfanget af
problemet, men at Handicaprådet får mange henvendelser fra borgere, hvis
børn har problemer med dette. Handicaprådet ser en stigning af disse
henvendelser efter indførelsen af Inklusion. I skolerne registreres
skolevægring som ulovligt fravær og ikke som skolevægring, hvilket også
gør det vanskeligt at registrere omfanget. Grethe Conrad Jørgensen
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oplyser, at andre kommuner har opgjort hvor mange børn der lider af
skolevægring. Hun foreslår derfor at det samme gøres i Hvidovre.
Tina Berling fortæller videre, at DH-medlemmerne finder det problematisk,
at det på distriktskolerne er skoleledernes kompetence at vurdere om et
barn, der er udredt efter skolestart, skal forblive i skolen eller ej, pga. den
decentrale økonomistyringsmodel. Handicaprådet er bekymret for, om
skolens økonomi har for stor indflydelse på disse vurderinger. Flere
forældre oplever, at deres stemme ikke bliver hørt i skoleledernes
vurderinger. Charlotte H. Larsen spørger om der er tale er et generelt
problem. Hun tydeliggør desuden at økonomi ikke skal være afgørende,
men derimod barnets behov. Jan Nielsen svarer, at der mangler statistisk
materiale, men at det er DHs medlemsorganisationers opfattelse, at det på
landsplan er et stigende problem.
Tina Berling oplyser, at mange journalister ønsker at skrive om dette, men
at familierne ikke tør stå frem, af frygt for konsekvenserne. Kristina Young
fortæller, at det også er hendes oplevelse at forældre ikke tør stå frem. Det
kan f.eks. dreje sig om frygt for at blive anklaget for, at de selv er årsag til
barnets vanskeligheder. Susanne Samuelsen fortæller, at der i Hvidovre
kommune er et ønske om, at borgere trygt skal kunne komme til både
medarbejdere og politikerne. Dette gælder både på børne- og
skoleområdet og på de øvrige områder. Susanne påpeger desuden
muligheden for at henvende sig til kommunens borgerrådgiver.
Lisa Skov oplyser, at skolevægring er et opmærksomhedspunkt på Børneog Uddannelsesudvalget.
Jan Nielsen orienterer om, at DH-medlemmerne har fået en henvendelse
fra PPR, som ønsker at interviewe dem om inklusion. DH-medlemmerne er
meget positive overfor denne invitation.
Der er enighed om at skolevægring skal på dagsordenen til næste møde.
13 Evt:
Intet.
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