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Handicaprådets beretning for 2006  
 

 

 

1.0. Indledning 

Den 1. april 2006 fik Hvidovre Kommune sit første Handicapråd bestående af 14 medlemmer, 7 

valgt af kommunalbestyrelsen og 7 valgt af handicaporganisationerne i Hvidovre. 

 

Tidligere havde der været en række uformelle møder og drøftelser mellem repræsentanter fra 

kommunalbestyrelsen og enkelte handicaporganisationer. 

 

Etablering af et Handicapråd i Hvidovre skyldes kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007. I 

reformen var det blandt andet forudsat, at der fremover skulle være et Handicapråd i alle landets 

kommuner. Så selv om Hvidovre ikke blev sammenlagt med andre kommuner, har kommunen 

overtaget en lang række opgaver fra Københavns Amt, herunder især på handicapområdet. 

 

Formålet med oprettelsen af et Handicapråd er blandt andet at tilvejebringe et dialogforum, hvor 

politikere og repræsentanter fra handicaporganisationerne gennem konstruktive drøftelser kan 

udveksle synspunkter til forbedring af forholdene for personer med handicap. 

 

Formålet søges gennemført ved afholdelse af møder, ved høringer i sager om handicappedes 

forhold, deltagelse i beslægtede udvalg, kurser og konferencer. Derimod kan Handicaprådet ikke 

inddrages i konkrete personsager. 

 

I løbet af 2007 er det planen, at Handicaprådet blandt andet kan bidrage med synspunkter ved 

tilvejebringelse af en handicappolitik for Hvidovre Kommune. Endvidere håber Handicaprådet at 

kunne medvirke til at gøre bygninger og udearealer i Hvidovre endnu mere tilgængelig for personer 

med handicap.    

 

Herudover håber Handicaprådet at kunne etablere hensigtsmæssige samarbejdsrelationer til 

beslægtede foreninger i Hvidovre og gøre rådets virke mere synligt. 

 

 

2.0. Handicaprådets virke i 2006 

På kommunalbestyrelsens møde i januar 2006 blev det besluttet at oprette et Handicapråd bestående 

af 14 medlemmer, 7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og 7 medlemmer udpeget af 

handicaporganisationerne i Hvidovre. Oversigt over rådets medlemmerne fremgår af bilag 1. 

 

Efterfølgende har Handicaprådet vedtaget såvel en vedtægt og forretningsorden for rådets virke, se 

bilag 2 og 3. 

 

Sekretariatsfunktionerne for Handicaprådet varetages af Social- og Sundhedsforvaltningen, hvor 

Betina Engelhardt Rasmussen og Trine Schandorff har forestået opgaven.   

 

Sidst på året fik Handicaprådet oprettet en hjemmeside på kommunens hjemmeside, hvor blandt 

andet referater fra rådets møder kan ses.  
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Da Handicaprådet er et relativt nyt råd, har rådet i 2006 kun modtaget nogle få henvendelser ude 

fra. Henvendelserne drejer sig om mulighederne for at handicappede kan rekvirere hjælp til løsning 

af praktiske opgaver og kan tegne en særlig forsikringsaftale. 

 

Herudover har Handicaprådet holdt en række møder, se punkt 2.1, er blevet repræsenteret i et par 

udvalg, se punkt 2.2. og har afgivet høringssvar i en række sager, se punkt 2.3. 

 

 

2.1.   Møder 

I 2006 har Handicaprådet afholdt 6 møder. På de enkelte møder har der været sat fokus på et 

hovedemne både i relation til borgere med handicap og i relation til kommunalreformens 

konsekvenser med det hovedsigte, at forbedre medlemmernes kendskab til handicappedes vilkår for 

derved på en mere kvalificeret måde at kunne forbedre forholdene for de handicappede. 

 

I den forbindelse har repræsentanter fra de relevante forvaltningsgrene været inviteret til at deltage i 

møderne for at kunne orientere om status for de enkelte områder. 

 

Endvidere har der været mulighed for at stille spørgsmål på det generelle plan til de politiske udvalg 

og relevante forvaltningsgrene om handicappedes vilkår.  

 

 

Oversigt over Handicaprådets møder i 2006 

 

Nr. -  mødedato  -  mødested  -  hovedemne 

 

1. 30.03.06 - Krogstenshave - Konstituering. 

 

2. 26.04.06 - Aktivitetscentret - Vedtægt og forretningsorden samt oplæg til en handicappolitik 

ved Poul Elmo Andersen. 

 

3. 21.06.06 - Aktivitetscentret - Kommunalreformens konsekvenser på skole- og kultur-

forvaltningens område herunder især specialundervisningen i folkeskolen ved Ulla Blom 

Kristensen. 

 

4. 30.08.06 - Aktivitetscenteret - Valg af ny formand og næstformand – orientering om 

budgetforslag 2007 for skoleområdet ved Christian Hoffmann samt orientering om Kultur- og 

Fritidsudvalgets opgaver ved Lise Siebenhaar. 

 

5. 25.10.06 - Rådhuset - Orientering om Arbejdsmarkedsforvaltningens opgaver i relation til 

handicappede og kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007 ved afdelingschef Ninette 

van Wonterghem. 

 

6. 13.12.06 - Rytterskolen - Orientering om kommunens indsats overfor borgere med sindslidelser 

ved leder af socialpsykiatrien Billy Jensen. 

 

 

2.2.   Udvalg 

Ved valg af repræsentanter fra DSI-Hvidovre Afdeling er Handicaprådet indirekte blevet 

repræsenteret i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og i Klagerådet.  
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Det Lokale Beskæftigelsesråd er ligeledes nedsat som en konsekvens af kommunalreformen og har 

blandt andet til formål at understøtte de beskæftigelsesmæssige aspekter i kommunen i samarbejde 

med det nyoprettede Jobcenter, der erstatter Arbejdsformidlingen (AF). 

 

Klagerådet har fungeret i mange år og er oprettet efter servicelovens bestemmelser med henblik på, 

at borgere i kommunen kan klage til rådet over afgørelser truffet af forvaltningen om tildeling af 

hjemmehjælp m.v. Klagerådet kan ikke træffe beslutning om ændring af tildelt hjælp, men kan 

afgive en udtalelse over en klage med henblik på en revurdering, hvis klagerådet skønner, at 

forvaltningen ikke har handlet i overensstemmelse med de vedtagne retningslinier for tildeling af 

hjemmehjælp. 

 

Det er DSI-repræsentanternes opfattelse, at deltagelse i LBK og Klagerådet giver en nyttig indsigt 

og viden, der vil være bruges i Handicaprådets fortsatte arbejde. 

 

     

2.3.   Høringer 

Handicaprådet har I 2006 modtaget 18 sager i høring og har afgiver høringssvar i 17 sager.  

 

Der er næppe tvivl om, at det er en spændende måde at få indsigt i sager om lokale forhold i relation 

til borgere med handicap, men der må ikke være tvivl om, at det har været et tidskrævende arbejde 

at gennemgå de mange sager og forholde sig til indholdet, især når det i flere tilfælde skulle ske 

inden for en relativ kort tidsfrist.  

 

 

Oversigt over sager sendt i høring i 2006 

 

Nr. - Udsendt  -  Sag  -  Besvaret  -  Bemærkninger  

 

1. 30.03.06 - Sundheds- og forebyggelsespolitik - 10.04.06 - HR anbefaler blandt andet, at der 

fokuseres på genoptræningsforholdene som en særlig indsats overfor borgere med handicap 

samt, at indsatsområdet for borgere med handicappede bør udbygges. 

 

2. 31.03.06 - Rammeaftaler - 11.04.06 - Taget til efterretning. 

 

3. 06.04.06 - Handleplan for specialundervisning - 12.04.06 - HR påpeger, at det er vigtigt at 

tænke kvalitet ind i specialundervisningen og at fastholde de nuværende økonomiske rammer til 

opretholdelsen af specialundervisningen. 

 

4. 26.04.06 - Kvalitetsstandarder på ældre- og handicapområdet - 03.08.06 - HR anbefaler, at 

der i større udstrækning tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov ved tildeling af tid til 

genoptræning og vedligeholdelsestræning. 

 

5. 28.04.06 - Visitationsudvalg til specialundervisning - 03.05.06 - HR henviser til rådets 

bemærkninger i høringssvaret af 12.04.06 om Handleplan for specialundervisning.  

  

6. 05.05.06 - 48 nye ældreboliger ved Langkildevej - 14.05.06 - HR anbefaler, at forslaget fra 

Kuben prioriteres, da tegnestuen på en seriøs måde har arbejdet med indretning af boligerne til 

borgere med handicap. 

 

7. 09.05.06 - Genoptræning - 17.05.06 - HR opfordrer til, at det nuværende niveau for 

genoptræning og vedligeholdelsestræning gerne må forbedres, især for personer med varige 

tilstande. 
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8. 16.05.06 - Timeprisberegning - 22.05.06 - Taget til efterretning. 

 

9.  03.07.06 - Integrationsplan for børn og unge - Ikke besvaret. 

 

10.  17.07.06 - Delvis indeholdelse af pleje- og bistandstillæg, § 77 - 03.08.06 - HR anbefaler, at 

der foretages en konkret og omhyggelig vurdering af den enkelte borges økonomiske situation. 

 

11.  17.07.06 - Etablering af et sundhedscenter - 24.07.06 - HR efterlyser en redegørelse om hvor 

og hvordan genoptræningen skal foregå. Endvidere opfordrer HR, at centret gøres tilgængeligt 

for alle borgere uanset handicap.  

    

12.  04. og 07.08.06 - Budgetoplæg 07 - 10.08.06 - HR efterlyser midler til undervisning af borgere 

med handicap og midler til etablering af et varmtvandsbassin til genoptræning samt, at der 

afsættes midler til forbedring af tilgængeligheden for handicappede til byens bygninger og 

udearealer.  

 

13.  13.09.06 - Kontraktmål 2007 - 25.09.06 - HR foreslår blandt andet, at der bør oprettes 

brugerråd i tilknytning til de enkelte bofællesskaber.  

   

14.  19.09.06 - Rammeaftaler 2007 for social- og specialundervisningsområdet - 24.09.06 - HR 

foreslår, at ordningen evalueres efter et halvt år.  

 

15.  05.10.06 - Børnepolitik - 29.10.06 - HR foreslår, at der tilføjes en 5. målgruppe omfattende 

børn og unge med varig handicap. 

 

16.  11.10.06 - Klagesager 01.02.-30.09.06 - 11.10.06 - HR tager Klagerådets behandling af 

klagesager til efterretning. 

 

17.  25.10.06 - Fælles Kommunalt udbud på hjælpemidler - 05.11.06 - HR anbefaler, at brugerne 

næste gang inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af tilbudsmaterialet. 

 

18.  01.11.06 - Ventelister på ergoterapeuter - 16.11.06 - HR tager orienteringen til efterretning. 

 

 

3.0. Handicappolitik 

I Handicaprådet er der enighed om, at det er vigtigt at få tilvejebragt en kvalificeret handicappolitik 

på linie med eksempelvis sundhedspolitikken og børnepolitikken. Der er også enighed om, at det er 

kommunalbestyrelsen, der i sidste ende skal godkende en handicappolitik for Hvidovre Kommune. 

 

Der er også enighed om, at det er en krævende opgave at tilvejebringe en handicappolitik. 

 

Handicaprådet har derfor foreløbig besluttet at blive introduceret til de problemstillinger, der 

knytter sig til hele handicapområdet samtidig med, at der foretages en kortlægning af de tilbud, der 

allerede findes i kommunen til borgere med handicap. 

 

Når denne fase nærmer sig sin afslutning, er det hensigten at afholde et temamøde med fokus på 

tilvejebringelse af en handicappolitik for alle interesserede.  

 

Herefter vil Handicaprådet i samarbejde med de enkelte forvaltningsgrene kunne fremkomme med 

forslag til de elementer, der kunne indgå i en handicappolitik, til brug for kommunalbestyrelsens 

behandling af sagen.      
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Nogle af de elementer en handicappolitik kunne indeholde, vil være signaler om en bedre 

tilgængelighed til byens bygninger og udearealer og til informationer om kommunens tilbud til 

borgere med handicap. 

 

 

4.0. Visioner for Handicaprådets virke i 2007   

Som nævnt indledningsvis er det blandt andet planen i løbet af 2007 at Handicaprådet kan bidrage 

med synspunkter ved tilvejebringelse af en handicappolitik for Hvidovre Kommune. Det tænkes 

gennemført ved en fortsat orientering om situationen for den nuværende indsats i de forskellige 

forvaltningsgrene samtidig med, at der foretages en kortlægning af eksisterende tilbud til borgere 

med handicap. 

 

Endvidere håber Handicaprådet at kunne medvirke til at gøre bygninger og udearealer i Hvidovre 

endnu mere tilgængelig for personer med handicap.    

 

Herudover håber Handicaprådet at det er muligt at etablere et hensigtsmæssigt samarbejde med 

beslægtede råd, udvalg og foreninger i Hvidovre med det klare sigte at forbedre forholdene for 

personer med handicap i Hvidovre.  

 

I det omfang det er muligt vil Handicaprådet endvidere stile mod at gøre rådets virke mere synligt 

gennem en række arrangementer, kontakt til lokale medier samt ved deltagelse i konferencer og 

kurser.  

 

 

 

 

Torben Olesen, 

formand for Handicaprådet   
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Fremlagt på Handicaprådets møde den 28. februar 2007.  


