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TO bød velkommen til mødet, til AK, der deltog som stedfortræder for KJ og til RF
og MBH
1.0. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2.0. Meddelelser
TO oplyste at:
Handicaprådet var repræsenteret ved åbning af det nye plejecenter
Dybenkærshave mandag d. 12.9.11. Handicaprådet har været inddraget som
sparringspartner i forbindelse med opførelsen.
Som forberedelse til forbedring af tilgængeligheden på forpladsen til Friheden
Station foretager en lille arbejdsgruppe en screening af forholdene 22.9.11.
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 8. juni 2011
Ingen bemærkninger.
4.0. Handicappolitik
TO oplyste, at der er sket flere gode ting i sommerens løb. På mødet d. 23.8.11
accepterede Kommunalbestyrelsen Handicaprådets anmodning om udsættelse af fristen
til aflevering af oplæg til udgangen af marts 2012. Samtidig blev det besluttet at afsætte
50.000 kr. til gennemførelse af en række informationsaktiviteter i forbindelse med
tilvejebringelsen af en handicappolitik. Beslutningen blev truffet på baggrund af
drøftelserne på sidste møde i Handicaprådet og efter oplæg udarbejdet af Social – og
Arbejdsmarkedsforvaltningen.
RF oplyste at det oplæg, der er sendt ud til kommentering hos rådsmedlemmer er
udarbejdet sideløbende med andre opgaver relateret til handicappolitikken. Der er justeret
i indledningen og tilføjet to afsnit om henholdsvis fysisk tilgængelighed og beskæftigelse.
Derudover har den tværfaglige arbejdsgruppe udarbejdet mål og afsnit fra deres
fagområder til handicappolitikken og afsnittene vil løbende tilsendes Handicaprådet til
kommentering.
Kommentarer til oplægget fremsendes til RF på rof@hvidovre.dk og MBH på
mbh@hvidovre.dk

MBH orienterede om at de næste afsnit forventes udsendt i begyndelsen af oktober med
henblik på kommentarer. Herefter vil oplæggene blive justeret frem til næste møde i
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handicaprådet.
Sideløbende med formuleringen af handicappolitikken oprettes der elektroniske
idékasser og opstilles fysiske idékasser til borgenes input.
Der blev foreslået anvendelse af valgurner som idékasser. Følgende steder blev
foreslået: Aktivitetscenteret, værksstederne på biblioteksvej, bibliotekerne,
idrætscentrene, indkøbscentrene, de praktiserende læger og fysioterapeuter. Dog
må det erkendes, at der ikke kan opstilles idékasser alle steder i kommunen
grundet ressourcer. Det er vigtigt, at det er forvaltningspersonale der stå for
placering og tømning af idékasserne.
NJS gjorde opmærksom på, at en politik bør bygges op om følgende: Hvad har
vi? Hvor skal vi hen? Hvordan kommer vi dertil? På side 3 i oplægget om fysisk
tilgængelighed savnes elementet Hvordan kommer vi dertil ?
HDK pointerede, at tekster med passiver og indskudte sætninger ikke øger
tilgængeligheden. Det bør indtænkes i formulering af handicappolitikken.
MLH påpegede, at konkretisering af mål også letter kommunikationen og den
efterfølgende udmøntning.
KFC oplyste, at det på tidligere handicaprådsmøde blev vedtaget, at
handicappolitikken skulle tænke ud af boksen og ikke begrænses af formulering af
konkrete mål med dertilhørende handlingsplan. En handlingsplan begrænser og
det bliver lynhurtigt en afvejning af ressourcer i forhold til kommunens økonomi.
IF pointerede, at det må være overordnet mål man laver for samtlige områder. Det er
samme måde Kommunalbestyrelsen arbejder ud fra.
TO foreslog, at der kunne tilknyttes en handlingsplan i et eventuelt bilag til politikken.
KFC oplyste, at en handlingsplan rækker tre til fem år ud. De kommunale budgetter
aftales år for år. KB godkender handlingsplaner med baggrund i budgetansvar.
Forvaltningerne kommer med forslag til tilrettelægning af forskellige indsatser og så
beslutter KB hvad der skal implementeres. Derfor skal politikker have overordnet mål,
som kan fungere som pejlemærker.
MLH. foreslog, at Handicaprådet kunne komme med en ønskeliste, der ikke nødvendigvis
har tidsplan.
KFC oplyste, at Handicaprådet allerede har den muligheden når der høres i budgetterne.
RF oplyste proceduren for forvaltningens arbejde med Sundheds og
Forebyggelsespolitikken Politikken giver de overordnet målsætninger, og forvaltningen
omsætter det til handlingsplaner og initiativer ud fra politikernes ønsker.
TO oplyste, at signalværdien er vigtigt. Når politikken er lavet skal der være et konkret
mål, som borgeren kan se. Derfor er det vigtigt, at der kommer en synlig handlingsplan, så
politikken ikke fremstår som varm luft for borgeren.
KFC pointerede, at handicappolitikken vil fungere som arbejdsværkstøj. En handlingsplan
vil begrænse i forhold til økonomien. Handicaprådets opgave er, at kigge på forslagene
når budgettet er i høring og sende prioriteringer. Det er ikke sikkert det bliver
imødekommet, men det er vigtigt at få det signaleret, og få det med i budgetprocessen.
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TO konkluderede, at det tilstræbes at politikken bliver så visionær som muligt og
formuleret i overordnede mål. Handicaprådet fremfører prioriteringer ved
budgetforhandlingerne. Hvordan det så understøttes af handicappolitikken skal
tydeliggøres. Det er vigtigt, at politikken evalueres løbende.
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KS oplyste, at en handicappolitik gælder for alle borgere i kommunen. Når en
politik er baseret på FN’s handicapkonvention bør der være mål. Når ønskerne
leveres i budgetforhandlingerne kommer fokus igen på økonomien.
Handicappolitikken er som et mål i sig selv.
K.S. foreslog, at Handicaprådet bruger årsberetningen til årlig status over rådets
ønsker og prioriteringer. Så årsberetningen fungerer som huskeliste og
pejlemærke.
Det blev aftalt, at den reviderede tidsplan udsendes sammen med referatet.
5.0. Cafémøde om handicappolitik
Det blev vedtaget, at cafemødet søges afholdt torsdag d. 19.1.2012 og at det er et
aftenarrangement.
Følgende personer blev foreslået som interessante oplægsholdere.
Jan Gintberg eller Anne-Marie Helger med en skæv vinkel.
Lone Hertz, Poul Nyrup Rasmussen, Ewald Krog fra muskelsvindfonden, Stig
Langvad, Jytte Abildstrøm eller Peter Larsen kunne bidrage med en mere seriøs
vinkel.
HDK pointerede, at Handicappolitikken sagtens kan bære arrangementet alene.
Det er vigtigt, at det ikke er for stort et navn, så folk kun kommer for at opleve
navnet og måske smutter igen i pausen, inden der skal drøftes handicappolitik.
Det vedtages, at medlemmerne kan maile forslag til oplægsholdere til TO og BER og
deadline for forslag er datoen for godkendelse af referatet.
6.0. Frivillighedsmesse
Lørdag den 29. oktober 2011 afholdes Frivillighedsmesse i Avedøre Idrætscenter. 72
frivillige foreninger og organisationer i Hvidovre er tilmeldt. Handicaprådet deltager også.
Der blev foreslået sandwich mand/dame, der indsamler input til handicappolitik på
messen samt at rådet har en idékasse hvor man kan aflevere input til handicappolitikken.
7.0. Spørgsmål
Ingen spørgsmål.
8.0. Emner til kommende møder
- Handicappolitik
- FN’s Internationale Handicapdag 3. december 2011
- FN’s handikapkonvention
- Mødeplan 2012.
9.0. Næste møde
Onsdag den 23.11.2011 kl. 19.00.
10.0. Eventuelt
IF foreslog, at ordstyrerfunktionen fremover går på skift mellem rådsmedlemmerne.
Bilag: Revideret procesplan
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