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HVIDOVRE KOMMUNE

1.0. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2.0. Meddelelser
Meddelelser fra formanden TO:
- D. 7. maj var der seminardag for de kommunale handicapråd i København, hvor flere medlemmer af rådet deltog. Her blev deltagerne
informeret om netværket ”handicapraad.socialstyrelsen.dk”, som er
et erfaringsudvekslingsforum for de kommunale handicapråd. Sekretariatet tilmelder Hvidovre Handicapråd til netværket.
- Informationsmødet om den kollektive trafik d. 28. maj blev aflyst
pga. utilstrækkelig deltagelse.
- Det planlagte dialogmøde i By- og Teknikforvaltningen d. 2. juni er
flyttet til d. 23. juni.
Som opfølgning på spørgsmålet vedr. suppleanters tavshedspligt og adgang til høringsmateriale fra mødet d. 19. marts har sekretariatet været i
kontakt med juridisk afdeling. Der blev på mødet uddelt et notat med deres
svar. Hertil blev en sætning især bemærket:” Det må antages, at suppleanter ikke kan kræve at få materiale udleveret”. Sekretariatet blev bedt om at
følge op på, hvor antagelsen er fra. Derudover besluttede DH-Hvidovre at
tage notatet med til deres egen jurister til gennemlæsning.
Det blev drøftet, hvem der er ansvarlig for indkaldelse af personlige suppleanter, hvis et medlem ikke kan deltage i et møde. Det blev aftalt, at Sekretariatet kigger nuværende aftaler, vedtægter og forretningsorden igennem.
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 19. marts 2014
Ingen bemærkninger.
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4.0. Vedtægter for Handicaprådet
I forlængelse af notatet vedr. suppleanters tavshedspligt og adgang til høringsmateriale blev det besluttet at udsætte dette punkt til næste møde.
Tilgængeligheden på Handicaprådets hjemmeside blev drøftet, og der blev
efterspurgt en printervenlig udgave af vedtægter og forretningsorden. Sekretariatet videregiver informationen til it- og kommunikationsområdet.
5.0. Forretningsordenen for Handicaprådet
Det blev besluttet, at punktet følger punkt 4 til næste møde.
6.0. Handicappolitik - Opfølgning
Handicappolitikken for Hvidovre blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den
27. marts 2012. I DH-Hvidovre har der været drøftelser om, hvorvidt den
har været operationel og sat sit aftryk i forvaltningerne. DH-Hvidovre har
omsat følgende spørgsmål fra sidste afsnit i politikken:
-

Hvorledes handicappolitikkens målsætninger er medtaget i arbejdet
med budgetter og kvalitetskontrakter?
Hvorledes de enkelte fagudvalg har inddraget handicappolitikken i
deres kontraktstyring?
Hvilke konkrete initiativer og interne handleplaner, der er udarbejdet
med udgangspunkt i eller med reference til handicappolitikken?

Det blev besluttet, at Sekretariatet sender spørgsmålene videre til Direktionen, som kan videreformidle til de rette.
Der blev spurgt ind til tilgængelighedspuljerne, og hvad midlerne anvendes
til. CK orienterede om, at der hvert år er afsat 500.000 kr. til tilgængelighed
på ejendomsområdet. På vejområdet indgår tilgængelighedspuljen i en
2.000.000 kr. pulje, som omfatter ni andre projekter. Hvert år vurderer Vejog Parkafdelingen, hvad der skal tildeles tilgængelighed inden for puljen. I
år er der givet ca. 400.000 kr. som går til retningsfelter ved kryds, hvor der
er lydsignaler og projektering af ledelinje Hvidovre kirkeplads.
Af konkrete initiativer kan endvidere nævnes:




Renovering af fortove, veje, trafikanlæg, hvor der er indtænkt den
fysiske tilgængelighed.
Adgangen til biblioteket i Enghøj er blevet mere handicapvenligt.
Døre er bl.a. blevet elektriske og aktiveres med sensorer.
Tilgængelighed indtænkes desuden i forbindelse med hjemmesiden
ift. synshandicappede, der bruger skærmlæses, og der tages højde
for, at der er plads nok (1,30 m) for kørestolsbrugere foran nyetablerede nedgravede affalds/genbrugsbeholdere.

Ved de to årlige møder mellem Handicaprådet, Ældrerådet og By- og Teknikforvaltningen har rådet mulighed for at byde ind med forslag til, hvad
midlerne kan anvendes til.
7.0. Pårørendepolitik
AM gav en status på arbejdet med pårørendepolitikken. Det er politisk besluttet, at den skal behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde i november. Procesplanen for pårørendepolitikken sendes ud med referatet til
orientering.
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På mødet blev udtrykt ønske om, at børn og unge under 18 år bliver del af
politikkens målgruppe. Det blev besluttet, at sekretariatet for rådet udarbejder et notat til Direktionen, hvoraf det fremgår, at Handicaprådet har påpeget, at der er et stærkt ønske om, at børn og unge inddrages i pårørendepolitikken.
8.0. Inklusion
Orientering om status for arbejdet med inklusion i folkeskolerne i Hvidovre
Kommune.
Der blev rejst forslag om at gøre inklusion til et fast punkt på Handicaprådets møder.
På Handicaprådets møde d. 17. april 2013 var der særligt temamøde om
inklusion, hvor bl.a. skolechefen var til stede. Der blev rejst forslag om at
holde et ekstra temamøde om inklusion med det nye Handicapråd, hvor
bl.a. skolechefen, Børne- og Velfærdsforvaltningens direktør og rådets
suppleanter inviteres. Det blev besluttet at undersøge om næste møde
onsdag d. 20. august kan danne rammen for et temamøde med et kort ordinært møde forinden.
(Efterskrift: af praktiske grunde kan det være hensigtsmæssigt at skyde temamødet om inklusion til det efterfølgende møde i Handicaprådet i november).
DH-Hvidovre opfodrede direktørerne og forvaltningerne om at huske at høre Handicaprådet i forhold om handicappedes forhold.
Der blev rejst forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe blandt medlemmerne af Handicaprådet, der følger arbejdet med inklusion og orienterer om
status på Handicaprådets møder.
9.0. Emner til de kommende møder
- Debat om handicaprådets virke
- Afholdelse af handicaprådsmøde på tværs af Handicapråd
- Inklusion – opfølgning
- Pårørendepolitik
- Handicappolitik – opfølgning
- Fysisk tilgængelighed
- Tilgængelige informationer og kommunikation
- Tilgængelige sportsforeninger – mentorordning
- Retssikkerhed
- Nøgletal på handicapområdet
- Ledsageordninger – brugerbetaling
- 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?
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10.0. Næste møde
Onsdag den 20. august 2014. Sekretariatet vender tilbage med et tidspunkt, når der er undersøgt nærmere ift. temamødet.
11.0. Eventuelt
Handicaprådet blev opfordret til at komme med budgetønsker til budget
2015. For at det kan nå at komme med til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling, er det vigtigt, at det kommer senest 15. juni,
hvorefter sekretariatet formidler det videre.

Mødet sluttede kl. 20.55
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