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Mødedeltagere og suppleanter

TO bød velkommen til rådets suppleanter og repræsentanter fra Børne- og
Velfærdsforvaltningen til temamøde om inklusion i skolerne inden Handicaprådets ordinære møde.
1.0 Inklusion i folkeskolen - Hovedtema
Direktøren for Børne- og Velfærdsforvaltningen Christine Brochdorf orienterede om det igangværende arbejde med inklusion i folkeskolerne i Hvidovre, og hvordan opgaven tænkes varetaget de kommende år.
Oplægget blev efterfølgende drøftet, og Handicaprådet kunne konstateres,
at kommunen er godt med ift. inklusion og er opmærksom på de problemstillinger, der præger området.
Oplægget udsendes med referatet.
2.0 Godkendelse af dagsorden
Punkt 8 ”Budget 2015” og punkt 9 ”Pårørendepolitik” blev rykket frem til efter punkt 4 ”Bemærkninger til referatet fra sidste møde”.
3.0 Meddelelser
Meddelelser fra formanden TO:
- Hvidovre Kommune afholdte torsdag d. 18. september temadag om
Velfærdsteknologi.
- Region Hovedstanden holder torsdag d. 20. november workshop for
de kommunale handicapråd.
- Onsdag d. 26. november er der dialogmøde med Kultur-, Teknik-,
Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ift. fysisk tilgængelighed.
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Onsdag d. 26. november holder Hvidovre Kommune møde omkring
”Livet i Bymidten”
Hvidovre Kommune inviterer tirsdag d. 9. december kl. 16.0018.00.til borgermøde om pårørendepolitik i Frihedens Idrætscenter.

4.0 Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 20. august 2014
Ingen bemærkninger.
5.0 Projekt Kys livet
AM gav en foreløbig orientering om projekt ”Kys Livet”, der har kørt I Hvidovre og et par andre kommuner siden 2011.
Notat om projektet fra Sundhedscentret blev udleveret på mødet og udsendes også med referatet. Det blev aftalt, at medlemmerne læser notatet og
giver en tilbagemelding til EHN, når referatet udsendes til kommentering
ift. om man fortsat ønsker at invitere Sundhedscentret til et oplæg om ”Kys
Livet”.
JN spurgte om projektet blev videreført i 2015. BV svarede, at det ville det
med en sygeplejerske og to gadeplansarbejdere.
6.0 Vedtægter for Handicaprådet
Det fremsendte forslag til vedtægter blev drøftet på mødet. Det blev foreslået at tilføje et afsnit om tabt arbejdsfortjeneste jf. det fremsendte materiale om reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
Det blev besluttet at nedsætte et vedtægts- og forretningsordensudvalg
med henblik på at gennemarbejde et forslag til vedtægter og forretningsorden. På mødet blev besluttet, at LGJ, PRY, en repræsentant fra juridisk afdeling samt EHN som sekretær deltager i udvalget.
Målet med udvalget er, at der på næste møde foreligger et gennembearbejdet forslag som på forhånd er tiltrådt af Handicaprådets medlemmer.
7.0 Forretningsordenen for Handicaprådet
Det fremsendte forslag til forretningsorden blev drøftet på mødet. Det blev
foreslået at tilføje, at dagsordner og høringsmateriale også udsendes til
suppleanterne af sekretariatet, samt at sekretariat indkalder suppleanter
ved medlemmers forfald.
Jf. beslutning i punkt 6 tages forslagene videre til vedtægts- og forretningsordensudvalget.
8.0 Budget 2015 - Hvordan gik det med DH-repræsentanternes forslag til budgettet?
DH spurgte ind til resultatet af budgetforliget i relation til handicapområdet
og de forslag til budget 2015, som DH-repræsentanterne stillede på Handicaprådets vegne.
AM orienterede om, at der på nær en mindre besparelse i administration i
ældreplejen overordnet ikke er sket nogen besparelser på handicapområdet.
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LGJ gav en kort orientering om budgetvedtagelserne ift. rådets konkrete
forslag:
 Etableringen af en daghøjskole for udviklingshæmmede
 Pulje med midler til styrkelse af inklusionen
 Midler til aktiviteter på bofællesskabsområde
 Istandsættelse af bofællesskabet på Gl. Køge Landevej
Budgetforligspartierne har besluttet, at de fire konkrete forslag ikke skal prioriteres.
Der blev spurgt ind til, hvad de 2,5 mio. kroner til svage borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne er øremærket til. LGJ fortalte, at de er
afsat til at dække et merforbrug på området.
JN påpegede, at han fandt redegørelsen fra forvaltning og politisk side utilfredsstillende, og foreslog at der på næste møde skal drøftes en proces for,
hvordan Handicaprådet får tilbagemeldinger på deres høringssvar.
Det blev besluttet at tage punktet op igen på næste møde, hvor MH vil give
en grundig gennemgang.
9.0 Pårørendepolitik
AM gav en status for arbejdet med pårørendepolitikken. Der har været interview med borgere, møde med ledere og medarbejdere samt møde pårørende og repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet.
Processen er nået dertil, hvor forvaltningen er i gang med at indskrive de
mange indkomne input. Der kommer til at ligge materiale på borgermødet,
der afholdes d. 9. december kl. 16-18 i Frihedens Idrætscenter.
Herefter indarbejdes input fra borgermødet og udkastet kommer forbi referencegrupper. Et endeligt udkast forventes sendt til politisk behandling i
foråret 2015 og i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.
Det blev bemærket, at mødet ligger for tidligt på dagen. Tidspunktet forhindrer flere pårørende i arbejde at deltage i mødet. Det blev taget til efterretning og bringes videre til de ansvarlige for planlægningen. Desuden blev
bemærket, at Danske Handicaporganisationer gerne ville have været inddraget i processen.
Der blev spurgt ind til, hvordan forvaltningen har tænkt sig at informere om
borgermødet. AM fortalte, at der kommer en invitation på hjemmesiden og i
Hvidovre Avis. Derudover udsendes invitationen til kommunens bofællesskaber, plejecentre, bruger- og pårørenderåd mm. I forlængelse heraf blev
rejst forslag om at informere via opslag på bibliotekerne og via Hvidovre
Radio.
10.0 Mødeplan 2015
Der blev rejst forslag om at ændre mødetidspunktet fra kl. 19.00-21.30 til
17.00-20.00. Samtidig blev forslået at holde både flere årlige samt længere
møder med henblik på at gå i dybden med flere emner. Forslagene blev
besluttet taget op igen på første møde i 2015.
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De fremsendte forslag til mødeplan blev drøftet, og fire nye mødedatoer
blev foreslået i stedet:
-

Mandag d. 23. marts kl. 17.00
Mandag d. 22. juni kl. 17.00
Tirsdag d. 15. september kl. 17.00
Tirsdag d. 10. november kl. 17.00

Det blev besluttet, at næste møde bliver til d. 23. marts kl. 17.00 med en let
servering. På dette møde aftales de resterende mødedatoer og tidspunkter
for året.
11.0 Opfølgning på beslutninger truffet på tidligere møder
Der var to emner på dagsordenen:
1. Nedsættelse af en arbejdsgruppe om inklusion, som foreslået på
Handicaprådets møde den 21. maj 2014
2. Mulighed for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i
kurser, konferencer mv. som drøftet på Handicaprådets møde den
20. august 2014.
Punkt 2 blev drøftet under punkt 6 ”Vedtægter for Handicaprådet”. Punkt 1
blev ikke nået. Orientering gives på næste møde.
12.0 Emner til de kommende møder
- Pårørendepolitik
- Handicappolitik - Opfølgning
- Fysisk tilgængelighed
- Tilgængelige informationer og kommunikation
- Tilgængelige sportsforeninger - Mentorordning
- Retssikkerhed
- Nøgletal på handicapområdet
- Bofællesskaber – status
- Handicapvenlige legepladser
- Overgang fra barn til voksen
- Samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget
- Førtidspensionsreform, fleksjobreform, sygedagpengereform m.v.
- FN’s handikapkonvention
- Andre mulige emner og temaer?
13.0 Næste møde
Mandag d. 23. marts k l. 17.00
14.0 Eventuelt
JN påpegede, at DH-repræsentanterne skal være opmærksomme på, hvilke sager Handicaprådet skal have i høring fra de politiske udvalg.

Mødet sluttede kl. 22.05
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