Handicaprådets møde d. 19.11.2008

Referat
Hvidovre Kommune

Sted: Ny Kaffestue, Rådhuset
Deltagere: Helle Adelborg (KB), Pernille Falcon (KB), Carsten Jelund
(KB), Torben Olesen (DH), Knud Søndergaard (DH), Connie
Albrechtsen (DH), Kim Jørgensen (DH), Helle Kilde (DH), Grethe
Jørgensen (DH), Anne Moebius (FV), Betina E. Rasmussen (FV)
Afbud fra: Benthe Viola Holm (KB), Helle Mathiasen (DH), Mette
Dencker (KB), Susanne Brixum (KB)

Referatet sendes til Handicaprådets medlemmer.

1.0. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2.0. Meddelelser
Torben Olesen: Der er i budget 2009 afsat 1 mil. Kr. til forbedring af
tilgængeligheden i Hvidovre Kommune. Det er meget tilfredsstillende, at
der afsættes midler til netop dette område. Måske man skulle overveje at
opsætte bedre belysning ved Rådhuset, det ville øge tilgængeligheden i
den mørke tid. Det ville også være ønskværdigt med ramper til Ny
kaffestue mødelokalet.
Helle Adelborg: Der er bygget om ved hovedindgangen for at forbedre
tilgængeligheden, også for kørestolsbrugere. Med hensyn til Ny kaffestue
vil etablering af ramper blive meget bekosteligt på grund af de mange
niveauforskelle. Der syntes jeg, man bør prioritere pengene til andre formål.
Der er adgang fra hovedindgangen for kørestolsbrugere, ligesom man også
kan komme til Ny kaffestue i kørestol fra gårdindgangen. Valget af Ny
Kaffestue som mødelokale for handicaprådsmøderne er blandt andet
grundet disse forhold. Der er også handicaptoilet lige uden for mødelokalet.
Knud Søndergaard: Der er ligeledes et mødelokale ovre i jobcenteret som
er ganske velegnet til møder såfremt kørestolsbrugere også skal deltage.
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 17. september
2008
Ingen bemærkninger
4.0. Befordringsmuligheder for handicappede
Orientering om tilbud og muligheder for befordring af borgere med
handicap ved Ældre- og Handicapchef Anne Moebius.
Anne Moebius: Samlet set ligger kørsel for borgere med handicap fordelt
på flere forskellige forvaltninger. Der tilbydes kørsel fra
Borgerservice/centralforvaltningen, Skole og Kulturforvaltningen, Teknisk
Forvaltning og fra Social- og Sundhedsforvaltningen.
I Social- og Sundhedsforvaltningen tilbydes der kørsel til børn og voksen til
sociale tilbud. I en del af klubtilbuddene er kørsel indarbejdet som en del af
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tilbuddet, dvs. visiteres man til tilbuddet følger kørslen med. Ved nogle dag
og aftenstilbud skal der særskilt ansøges om kørsel. Flere forældre, samt
en del af de ’nye’ førtidspensionister vælger at få kørsel dækker under
merudgifter.
Der tilbydes også kørsel i forbindelse med genoptræning. Hvis en borger
udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan, er det et lovkrav at der
tilbydes kørsel i forbindelse med genoptræningen. Kommunerne definerer
selv kørselstilbuddet, hvilket kan medføre ventetid ved fælleskørsler.
I Teknisk Forvaltning er Movia - flextrafik placeret. Det er det, der tidligere
hed HT-handicapkørsel. Denne kørselsordning kan man blive visiteret til
hvis man har et hjælpemiddel og/eller er ude af stand til at benytte den
offentlige transport. Det er de samme vilkår som ved den tidligere
ordningen. Den eneste forskel er, at man nu har indført gradueret betaling.
Det vil sige, at man ikke skal betale for et helt år hvis man først bliver
tilmeldt i sidste kvartal af et kalenderår. Det er en klar forbedring for
brugerne.
I Skole og Kultur tilbydes der kørsel til specialundervisningstilbuddene.
Selve institutionerne/ de enkelte tilbud indstiller til skole og kultur om der er
behov for kørsel. Herefter bevilliges kørslen.
I forhold til nye ungdomsuddannelser foregår det på samme måde,
institutionen indstiller til kørslen og der tilbydes så speciel kørsel eller
refusion af kørselsudgifter efter gældende regler.
Der foretages altid en individuel vurdering i forhold til ansøgninger om
kørsel. I denne vurdering tages der stilling til hvorvidt der er givet
merudgifter, om der er bevilliget invalidebil mm.
I Centralforvaltningen/ borgerservicecenteret er kørsel til læger placeret.
Hvis man er gruppe 1 i sygesikringen kan man få kørsel til lægen, såfremt
man modtager social pension og lægen skønner, at det er nødvendigt med
kørsel. Loven giver ikke mulighed for kørsel til tandlæge, fodterapeuter og
fysioterapeuter.
Har man fysisk funktionsnedsættelse kan man dog tilsluttes Hvidovre
Kommunes omsorgstandpleje, hvorigennem man kan få den nødvendige
tandpleje.
Der er altid sager, der falder mellem de forskellige ordninger som loven
foreskriver. I disse sager forsøger vi altid at kigge på hvorledes man så kan
afhjælpe et eventuelt kørselsbehov hos en borger.
Torben Olesen: Det er meget glædeligt, at kunne konstatere at der er en
bred vifte af kørselstilbud til borgere med handicap.
Grethe Jørgensen: Hvad er taksterne på Movia kørsel?
Anne Moebius: Samtlige takster kan læses på Movia hjemmeside på
www.moviatrafik.dk under punktet flextrafik
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Kim Jørgensen: Er der nogen grænser for anvendelsen af Movia
ordningen? Er der nogen regler om hvor mange ture man maks. kan få, når
man er tilsluttet ordningen?
Anne Moebius: På årsbasis er der i basisabonnementet beregnet maks.
104 ture, dvs. 52 ture tur/retur. Har man kørsler udover dette beregnes
prisen efter særlige takter som også ses på hjemmesiden. Borgere med
invalidebil kan også visiteres til denne kørselsordning. Der kan være
tilfælde hvor det er svært at finde egnede parkeringspladser for
handicappede, eller vejrforholdene kan gøre at denne kørselsordning er at
foretrække for den enkelte.
5.0. Dialogmøde om en handicappolitik for Hvidovre Kommune
Torben Olesen: Torsdag den 30. oktober 2008 afholdte Handicaprådet og
Hvidovre Kommune et Dialogmøde om tilvejebringelsen af en
handicappolitik for kommunen. Umiddelbart må arrangementet betragtes
som vellykket, da ca. 120 borgere deltog i mødet, der blev indledt med fire
oplæg om mulige elementer i en handicappolitik.
Tilbagemeldingerne fra mødet har været mange og meget positive. Der var
en meget god stemning og debatten gik livligt på mødet. Flere af de
handicappede har tilkendegivet, at det er første gang de direkte er blevet
spurgt til råds i forhold til hvilke problemstillinger de møder i hverdagen i
Hvidovre Kommune. Den meget flotte opbakning omkring dialogmødet
efterlader den tanke, at Handicaprådet bør forsøge at synliggøre sig en
anden gang med et andet handicaprelateret arrangement, det kunne
eksempelvis være i forbindelse med FN’s handicapdag d. 3.12. 2009.
Dialogmødet er første synlige skridt på vejen mod at synliggøre at man i
Hvidovre Kommune mener det alvorligt når man vil styrke forholdende for
de handicappede. Der er udarbejdet en foreløbig arbejdsrapport som
arbejdsgruppen gerne vil have noget feedback på i forhold til at få den
færdigskrevet.
Grethe Jørgensen: Jeg syntes afsnit 6 om den videre proces bør udbygges.
Pernille Falcon: Jeg syntes, der mangler noget omkring den mentale
tilgængelighed. Det var et emne der fyldte meget ved vores bord. Det
handler meget om at, afhængig af hvilke handicap man har, er der
forskellige begrænsninger man møder i dagligdagen. Dette er også meget
relevant i forhold til de mere usynlige handicap.
Torben Olesen: Udover den fysiske tilgængelighed er der også den mere
sociale tilgængelighed man skal fokusere på. Mange føler sig ensomme og
isolerede. Dette kunne man lave en handleplan på i forhold til at inddrage
nogle af de besøgstjenester der allerede eksisterer eller samarbejde med
kirkerne, om at forebygge denne isolation.
Pernille Falcon: Den mentale tilgængelighed handler ikke om ensomhed,
men mere om adgang til fællesskaber. Det er vigtigt, når der skal
tilrettelægges en politik, at den tager udgangspunkt i at der er forskellige
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mentale kapaciteter, alt efter hvilken handicapgruppe man taler om. Måske
man skulle lave en mental tilgængelighedspolitik.
Connie Albrechtsen: Jeg syntes, der bør være mere omkring
bofællesskaberne. Det er rigtigt at der ønskes flere, men det er også flere i
nærmiljøet.
Knud Søndergaard: Jeg tror vi skal tage fat et helt andet sted. I DH er der i
alt 32 medlemsorganisationer. Det er meget nemt for de fleste i forhold til
den fysiske tilgængelighed. Det er noget man kan se forbedre sig. Men ved
mange andre handicapgrupper kan det være mere skjult. Ved nogle
handicapgrupper kan det være næsten umuligt at forudse hvilke behov der
kan være. Derfor tror jeg det er vigtigt, at en handicappolitik omfatter alle de
typer handicaps, evt. via en høring i DH.
Torben Olesen: Arbejdsgruppen tager disse bemærkninger med i det
videre arbejde, og måtte der være nogle medlemmer fra Handicaprådet
som ikke er fremmødt i dag og som har nogle tilføjelser eller kommentarer
til rapporten, må de endelig fremsende disse til mig.
Nu skal vi så tale om det videre forløb i forhold til at komme i gang med det
praktiske arbejde omkring en handicappolitik. Det videre forløb herfra er, at
forvaltningen i samarbejde med Handicaprådet samler signaler ind for
herved at få igangsat arbejdet med handicappolitikken.
Helle Adelborg: Dialogmødet var en stor succes, og der var et meget flot
fremmøde. Det er også spændende at følge op på sådan en dag og der
forligger en fin opsamling fra mødet. Der er indsamlet nogle meget positive
signaler. Jeg bringer selvfølgelig meget gerne disse positive signaler videre
i de organer de nu skal viderebringes til. I sidste ende er det KB samlet der
beslutter, at nu skal arbejdet mere formelt startes.
Pernille Falcon: Nu har vi gennemgået alle tilbud i Hvidovre, så er det fint
med en definition af målsætning, visioner og handleplaner.
Helle Adelborg: Jeg er også meget glad for at Handicaprådet støttede op
om forslaget med at gennemgå de tilbud der eksisterer i Hvidovre. Herved
har vi et godt fundament i forhold til den videre proces, og det har da også
været en stor øjenåbner for mange af os. Nu skal der så træffes en samlet
beslutning om at det er dét vi vil, og nu vil vi det.
Torben Olesen: Ja, vi har været gennem en proces hvor vi er blevet
professionelt klædt på at forvaltningerne. Vi står rimelig godt i forhold til
mange andre kommuner
Helle Adelborg: Det er utrolig godt at høre disse tilbagemeldinger om
hvordan det står til andre steder.
Knud Søndergaard: I forhold til handicappolitik, vil jeg lige påpege, at
halvdelen af landets kommuner allerede nu har en handicapolitik.
Torben Olesen: Halvdelen af de politikker der ligger nu, er gamle politikker.
Det Centrale Handicapråd har foretaget undersøgelsen, og meldingen
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derfra er klar; Der er i størsteparten af tilfældene tale om gamle politikker,
altså politikker udformet før reformen og handicaprådenes oprettelse, eller
politikker der blot er blevet kopieret fra andre kommuner, det vil sige at de
ikke umiddelbart har nogen konkrete handleplaner, men blot er et stykke
papir i skuffen. Jeg er meget tilfreds med Hvidovres proces i forhold til den
kommende handicappolitik. Processen bag er mindst lige så vigtig, det er
her vi virkelig bliver klogere, vi har jo allerede nu et fantastisk godt
fundament.
Grethe Jørgensen: Hvor længe var børnepolitikken undervejs? Den havde
da ikke sådan et procesforløb bag sig?
Anne Moebius: Jo, børnepolitikken var et par år undervejs, den kom i flere
versioner
Helle Adelborg: Det der skete med børnepolitikken var, at den var stort set
færdig, da der kom en omfattende lov ændring på anbringelsesområdet.
Dette ville vi gerne have arbejdet ind i børnepolitikken, derfor blev den fin
justeret til sidst.
Carsten Jelund: Jeg mener også det er meget vigtigt, at vi holder fast i
processen og har fokus herpå. Det er det vigtigste.

6.0. Mødeplan 2009
Følgende mødedatoer for 2009 blev vedtaget:
-

Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00
Onsdag den 13. maj 2009 kl. 19.00
Onsdag den 19. august 2009 kl. 19.00
Onsdag den 2. december 2009 kl. 19.00

7.0. Spørgsmål
Har Hvidovre Kommune planer om at udvide kredsen af brugere i
Aktivitetscentret elle andre steder i kommunen til også at omfatte gruppen
af 14-18 årige med handicap?
Baggrunden er, at der på nuværende tidspunkt tilsyneladende ikke findes
mødesteder eller tilbud for unge mennesker med handicap. Det kunne
derfor være hensigtsmæssigt eksempelvis at afholde kvartalsvise
arrangementer for de 14-18 årige i Aktivitetscentret for at fremme
venskaber mellem unge med handicap og samtidig gøre Klub Hvid til en
tryg base inden overgangen til voksenlivet.
Anne Moebius: Der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at udvide
Klub Hvids målgrupper. Klub Hvid er et aftentilbud til voksne psykisk
udviklingshæmmede borgere. Hvis alle handicapgrupper skal omfattes af
Klub Hvid’s tilbud, så indebærer det at der skal tilføres ressourcer og
personale, da klubtilbuddet i dag har fastlagt ressourcer på baggrund af
den definerede målgruppe.
Helle Kilde: Kunne man forestille sig at Klub Hvid åbnede op for nogle
kvartalsarrangementer med de kommende brugere, eksempelvis unge ml.
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14-18 år. Så disse grupper kunne få en fornemmelse af hvad Klub Hvid kan
tilbyde?
Anne Moebius: Det er ikke en dårlig ide. Det kræver dog en tydelig
specificering af målgruppe, samt beskrivelse af hvilken form for
arrangement der er behov for. Først og fremmeste kræver det også en
politisk vedtagelse, da dette hører ind under kommunens serviceniveau.
Grethe Jørgensen: Har kommunen noget overblik over hvor mange det
drejer sig om?
Anne Moebius: Vi har borgere i Klub Vest og i La Vuk, dem kender vi og
har overblik over hvor mange der anvender disse klubtilbud. Men der er
måske også nogle hjemme, som ikke anvender klubtilbuddene, men som
kunne være en del af målgruppen. Det kunne være en god ide også i
forhold til netværk. Jeg tror dog ikke det vil være hensigtsmæssigt at
sammenblande alle handicapgrupper.
8.0. Emner til kommende møder
- Opfølgning på Dialogmødet om en handicappolitik
- Tilgængelighed til byens ude arealer og bygninger
- FN’s handikapkonvention
Torben Olesen: Vej og park har lavet en rapport og registrering af fysisk
tilgængelighed, det vil være ganske nyttigt med en gennemgang heraf på et
handicaprådsmøde. Dette fine arbejde kan jo også inspirere
bygningsafdelingen til at foretage en lignende registrering.
Pernille Falcon: Kan Handicaprådet ikke få denne rapport, det er jo yderst
relevant for rådet?
Torben Olesen: Det er indtil nu et internt arbejdspapir, det er endnu ikke
frigivet til politikerne. Jeg er blevet lovet, at så snart det frigives får
Handicaprådet en kopi af rapporten.
9.0. Næste ordinære møde
11. marts 2009 kl. 19.00
10.0. Eventuelt
Ingen kommentarer.
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