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1.0. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.0. Meddelelser
Dansk Blindesamfund fylder 100 år d. 8.6.2011.
Handicaprådet har sammen med Ældrerådet afholdt møde med
formændene fra Teknik- og Miljøudvalget og Ejendoms- og
Arealudvalget og repræsentanter fra Teknisk Forvaltning omkring
den fysiske tilgængelighed i kommunen. Det er et godt og
konstruktivt dialogforum, og samarbejdet med Ældrerådet fungerer
godt. Handicaprådet var repræsenteret med 3 medlemmer, Connie
K. Nielsen, Kim Jørgensen og Torben Olesen.
Det Centrale Handicapråd arbejder stadig på hvorvidt der skal
afholdes fælles konference for de kommunale handicapråd.
Der afholdes derfor ikke en fælles konference i 2011.
VISO har fremsendt nyhedsbrev, det uddeles til de interesserede.
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 13. april 2011
Ingen bemærkninger.
4.0. Handicappolitik
Torben Olesen: På kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2011 blev
det besluttet, at iværksætte processen for tilvejebringelsen af en
handicappolitik for Hvidovre. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
varetager opgaven med henblik på forelæggelse af et oplæg til
handicappolitikken på kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 25.
oktober 2011. Umiddelbart betragtes oplægget ikke som den endelige
politik, klar til vedtagelse. Det forventes, at oplægget udsendes i en
længere høringsperiode, gerne over FN’s internationale handicapdag d.
3.12.2011. I øvrigt er det væsentligt at have både processen og indholdet
for øje, i udarbejdelsen af kommunens handicappolitik.

REFERAT
Hvidovre Kommune
Social og
Arbejdsmarkedsforvaltningen
Social- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen
Betina Engelhardt Rasmussen
Sagsnr.: 11/15371
Dok.nr.: 169814/11

14-06-2011
Side 1 af 5

Ronnie Fløjbo: Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har på baggrund
af KB beslutningen i april vurderet, at der skal være et oplæg klar til
politisk godkendelse i oktober. Det er også den tilgang forvaltningen har
arbejdet ud fra, og har planlagt proces på baggrund af. Der er nedsat en
tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger.
Gruppen har netop arbejdet med både processen og indholdet til den
kommende handicappolitik. Vi har delt processen op i overordnende
faser.
Fase 1: Her er der etableret en tværfaglig gruppe, der på baggrund af
dialogmøde rapporten fra 2008, FN’s Handicapkonvention og andre
kommuners politikker har udarbejdet et råudkast, en slags skabelon til
politikken.
Fase 2: Her arbejder arbejdsgruppen videre med input fra
handicaprådsmødet 8.6.2011 og der oprettes fysiske idé kasser hvor
borgerne færdes og elektronisk idékasse på hjemmesiden til borgerne. I
denne fase forestilles handicaprådet at blive inddraget løbende ved
fremsendelse af udkast på mail til kommentering. Næsten færdigt udkast
til politik behandles på Handicaprådets møde 21.9.2011.
Fase 3: Input fra handicaprådsmødet d. 21.9 indarbejdes sideløbende
med input på mail fra handicaprådet. Der afholdes et dialogmøde om
politikken. Endeligt udkast af handicappolitik sendes i høring i
Handicapråd, Ældreråd og MED-udvalg. Efter planen behandler KB det
endelige resultat 31.10.2011.
Helle Kilde: Skabelonen er et rigtig godt udgangspunkt at starte med. Jeg
er positiv forbavset over at processen kan gøres så hurtig. Det er meget
tids optimistisk. Et af mine mål med dette arbejde har været, at få en
handicappolitik, men hvem er den vigtig for? Er det for pårørende til
handicappede, er det for den handicappede borger selv, er det for borgere
generelt. Det er vigtigt for kommunen, politikerne og forvaltningerne. Har I
gjort jeg tanker om hvordan den skal bruges?
Ronnie Fløjbo: I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bruger vi
politikkerne som pejlemærker med målsætninger, som vi løbende
evaluerer på. Det er et godt og nyttigt arbejdsredskab.
Kenneth F. Christensen: Jeg har selv været med til at starte processen.
Jeg er lidt bekymret over tidshorisonten. Jeg har derfor, som forberedelse
til dette møde, udarbejdet et forslag omkring udarbejdelsen af
handicappolitikken.
Handicaprådet beder Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen om at
forelægge en sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om:
1. At forlænge den besluttede proces for udarbejdelse af en
handicappolitik jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 26. april 2011,
således at den politiske fremlæggelse af handicappolitikken sker i 1.
kvartal 2012.
2. At der afsættes en økonomisk ramme til dækning af udgifter forbundet
med udarbejdelse af handicappolitikken herunder borgerdialogmøde,
trykning af materiale og øvrige procesomkostninger.
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I forbindelse med dette foreslås det at gøre FN’s Internationale
Handicapdag til dato for borgerdialogmødet, da det vil sætte et særligt
fokus på Handicappolitikken for Hvidovre Kommune, Handicaprådets
arbejde og handicappedes vilkår generelt.
Knud Søndergaard: Det er et udmærket oplæg, jeg er ligesom Helle Kilde
bekymret over tidshorisonten. D. 3.12 vil være en udmærket dag, at holde
dialogmødet for at markere FN’s handicapdag.
Nina Thøgersen: Jeg bakker også op om forslaget, det er vigtigt, at der
bliver en længere høringsperiode. Som jeg ser udkastet er der en del
proces i forordet. Jeg savner nogle mål og visioner, men det kommer i
næste faste.
Niels Jensen-Storch: For mig er en handicappolitik bygget op over 3
spørgsmål. Hvad har vi? Hvor skal vi hen?, Hvordan kommer vi derhen ?
Det fremgå ikke af udkastet!
Ronnie Fløjbo: Arbejdsgruppen har fokuseret på procesplan og udkast til
skabelon. I fase to vil der fokuseres på netop de elementer.
Kenneth F. Christensen: Vi står ligeledes overfor en budgetfase, der ligger
pres på forvaltningerne. I den optik er det også mere hensigtsmæssigt, at
forlænge processen for politikken. Det vil give en god proces hvor vi
konstruktivt kan bruge FN’s handicapdag. Hvis vi vedtager, at anmode om
forlængelse af processen vil der ikke komme et udkast til godkendelse i
KB til oktober. Så vil vi afholde dialogmødet, samle op på input fra mødet
og derefter sende udkast til KB til endelig vedtagelse.
Torben Olesen: Kenneths plan lyder fornuftig. Vi må melde, at
tidshorisonten er for kort, at vi ønsker forlængelse, og at vi anmoder om
vedtagelse af en handicappolitik i 1. kvartal 2012. Vi har brug for en
høringsfase, der strækker sig hen over FN Handicapdagen i december.
Handicaprådet vedtog, at anmode Social- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen om at forelægge en sag for ØU og KB om
udsættelse af tidshorisont og afsættelse af økonomisk ramme til
handicappolitikken, herunder afholdelse af dialogmøder,
mangfoldiggørelse af relevant materiale med mere.
5.0. Spørgsmål
Hvilke forventninger har politikere og forvaltning til en kommende
handicappolitik?
Kenneth F. Christensen. Jeg forventer vi får en visionær politik, der også
er et godt arbejdsredskab med målsætninger at navigere efter. Jeg ser
gerne samme grundstruktur som i Kultur og Fritidspolitikken og som Niels
nævnte at den indeholder, Hvad har vi? Hvad skal vi? og Hvordan
kommer vi derhen? Jeg vil også gerne høre handicaporganisationernes
forventning til politikken?
Nina Thøgersen: Det er vigtigt med en selvstændig handicappolitik. Jeg
syntes det er god ide at der fremsendes materiale løbende. Det er god
måde at inddrage på.
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Ronnie Fløjbo: I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bruger vi
politikkerne som pejlemærker med målsætninger, som vi løbende
evaluerer på, som jeg nævnte tidligere. Generelt er det måden vi
opbygger politikker på i Hvidovre Kommune.
Niels Jensen Storch: Kunne det tænkes, at der kunne komme
repræsentanter fra handicaprådet i den tværfaglige arbejdsgruppe?
Ronnie Fløjbo: I arbejdsgruppen sidder medarbejdere fra alle
fagforvaltninger. I forhold til Handicaprådet har vi et forslag om en
løbende inddragelse pr. mail. Så vi fremsender løbende afsnit til
kommentarer fra jer i rådet.
Handicaprådet vedtog, at medlemmerne gerne vil inddrages løbende til
kommentering via mail. Der var tilfredshed med, at opfølgning på
politikken er nævnt som punkt i skabelonen.
Niels Jensen-Storch henviste til, at handicaporganisationernes ideer og
tanker til en handicappolitik kan læses i handlingsplaner og årsrapporter
der findes på handicap.dk – under lokalafdeling Hvidovre.
Det blev påpeget, at et dialogmøde ikke vil favne alle psykisk syge
grupperinger. Der var debat om graden af opsøgende arbejde til disse
grupper, og det blev konkluderet, at handicaprådet repræsenterer alle
grupper, men at man kunne være opsøgende på kommunens væresteder.
Logoet på forsiden blev debatteret. Handicaprådet ønsker et nyt logo
udarbejdet, der signalerer rummelighed, inklusion og ligestilling.
Ordvalg i visionen blev diskuteret. Hvad er et godt liv? Det er et ladet
udtryk at anvende, og det bør ikke anvendes i en vision, da det er
flertydigt.
Helle Kilde gjorde endvidere opmærksom på, at man ved udarbejdelsen
af en handicappolitik skal være opmærksom på, at man ikke kan
kompenserer fuldstændigt for et handicap, man kan mindske handicappet,
men aldrig fjerne det gennem kompensation.
Kenneth F. Christensen startede en debat om hvorvidt man skal være
realistisk eller visionær i forhold til politikken. Der er to veje at gå, den
realistiske, styret stramt på kroner og øre, hvor den økonomiske ramme er
retningen. Den anden vej, den visionære giver plads til de store tanker,
man tænker ud over det økonomiske fokus.
Der var enighed om, at man i forhold til politikken skulle vælge den
visionære model. Det er vigtigt, at tænke ud af boksen og ikke lade sig
begrænse af et fokus på kroner og øre.
6.0. Emner til kommende møder
- Mødekalender 2012
- Handicappolitik
- Frivillighedsmessen i Hvidovre den 29. oktober 2011
- FN’s Internationale Handicapdag 3. december 2011
- FN’s handikapkonvention
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7.0. Næste møde
Onsdag den 21. september 2011 kl. 19.00.
8.0. Eventuelt
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