Møde i Hvidovre Handicapråd
Dato

13.6.2012

Sted

Sollentuna 1-2, Rådhuset

Deltagere

Torben Olesen (DH), Knud Søndergaard (DH), Kim
Jørgensen (DH), Connie Albrechtsen (DH), Helle
Mathiasen (DH), Helle D. Kilde (DH), Niels JensenStorch (DH), Ivan Fogtmann (KB), Nina Thøgersen
(KB), Mini Glud (KB), Connie K. Nielsen (TEK), Anne
Moebius (SAF), Betina Engelhardt Rasmussen (SAF)

REFERAT
Hvidovre Kommune
Social og
Arbejdsmarkedsforvaltningen
Social- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen
Betina Engelhardt Rasmussen
Sagsnr.: 12/10403
Dok.nr.: 157975/12

22.6.2012

Afbud fra

Kenneth F. Christensen (KB)

Kopi til

Handicaprådets medlemmer

Næste møde

12.9.2012

A.M. blev valgt som ordstyrer
1.0. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2.0. Meddelelser
T.O. orienterede
Handicaprådet har modtaget henvendelse fra LEV om projekt
KLAP. LEV vil gerne komme og fortælle om projektet.
Handicaprådet vedtog, at invitere LEV til septembermødet og at
Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer også inviteres til mødet.
Mandag d. 18.6.2012 afholdes der møde om den fysiske
tilgængelighed til byens udearealer. På mødet deltager formand
for Teknik og Miljøudvalget, Ejendoms- og Arealudvalget samt
repræsentanter fra Handicaprådet og Ældrerådet.
K.S. orienterede
DH afdelingerne på Vestegnen har startet et netværk. Det
planlægger fællesmøde for alle handicaprådsmedlemmerne på
Vestegnen. Rødovre kommune vil være vært ved arrangementet
der afholdes fredag d. 26.10 kl. 9-13. Mere information følger efter
sommerferien.
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 14. marts 2012
Ingen bemærkninger.
4.0. Handicappolitik - Opfølgning
Handicappolitikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts måned,
og er nu blevet lay-outet, så den er klar til at komme på Handicaprådets
hjemmeside. Der er en læse-venlig udgave under udarbejdelse og
Handicaprådet vil får den til godkendelse inden den går i trykken og
efterfølgende uddeles.
T.O.: Handicappolitikken skal nu bringes i spil i det kommende arbejde
omkring budget og høringer. Følgende tre emner kan der sættes fokus på
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At puljen til forbedring af den fysiske tilgængelighed til byens
udearealer og bygninger forhåbentligt kan opretholdes
At det sikres, at de digitale informationer bliver tilgængelige for
handicappede
At der stiles mod etablering af flere handicapvenlige boliger.
M.L.H. gjorde opmærksom på at nogle af de foreslået præciseringer til
handicappolitikken tilsyneladende ikke er med i fremsendte version.
B.E.R. undersøger nærmere. Den læsevenlige udgave af
handicappolitikken blev efterlyst. Denne udgave vil efterfølgende blive
fremsendt til handicaprådet med henblik på bemærkninger, og eventuelt
drøftet på næste møde.
N.J.S. spurgte til hvordan Handicaprådet kan følge arbejdet med
handicappolitikken ?
Det blev konkluderet, at Handicaprådet via høringer og det kommende
arbejde i forhold til budgettet har mulighed for at følge, og via høringssvar
præge beslutningerne. Handicaprådet har i forbindelse med budgetfasen
mulighed for at afgive budgetønsker til udvalgene.
Det blev vedtaget, at der tages udgangspunkt i de syv hovedområder som
handicappolitikken er struktureret omkring, de tre allerede foreslået emner
samt at borgerinput fra dialogkasserne inddrages. Handicaprådets
medlemmer sender forslag og ønsker til T.O. der sender det samlet til
forvaltningen.
Handicaprådet ønsker, at der tilføjes et punkt til de politiske
sagsfremstillinger, der hedder: handicappolitiske konsekvenser
5.0. Temamøde med Folkeoplysningsudvalget
.
Det blev vedtaget at holde temamøde med Folkeoplysningsudvalget om
handicappedes ønsker og muligheder for at deltage i foreninger og
aftenskoler – herunder særlige udfordringer og eventuelle barrierer.
Mødet afholdes 14.11.2012
6.0. Spørgsmål
Hvorfor anvendte Hvidovre Kommune i 2011 tilsyneladende kun 36% af
det udbetalte tilskud til § 18 aktiviteter til det formål, som midlerne er
tænkt anvendt til?
A.M. orienterede om at § 18 og DUT midlerne er ikke øremærkede.
Bloktilskuddet laves ud fra en gennemsnitsbetragtning på landsplan. I
Hvidovre anvendes der ikke det fulde beløb til direkte støtte (§18), det er
en politisk prioritering. Der støttes i Hvidovre også ad andre veje,
eksempelvis § 79 som er en kan bestemmelse og ikke en skal
bestemmelse.
7.0. Emner til de kommende møder
- Præsentation af LEV’s projekt KLAP 12.9.2012
- Temamøde med Folkeoplysningsudvalget om borgere med handicap i
foreningsliv – 14.11.2012
- Inklusion – hvordan definerer Handicaprådet dette brede begreb (evt.
kombineret med projekt KLAP) M.L.H. fandt emnet meget relevant.

- Handicappolitik - Opfølgning
- FN’s handikapkonvention
8.0. Næste møde
Onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00.
9.0. Eventuelt
Ingen bemærkninger
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