
Nyhedsbrev – Handicaprådet – Marts 2021 
 
Kære alle  
 
Som lovet et lille udpluk af, hvilke tiltag der har fundet sted på handicapområdet siden vi mødtes 
sidst og mine tanker om, hvilke opgaver der ligger foran os, når der igen bliver åbnet for at vi kan 
mødes fysisk i Handicaprådet. 
 
På nationalt plan foregår der lige nu rigtig mange vigtige initiativer for at sikre borgere med 
handicap de bedste levevilkår. 
 
Borgerforslaget B139 fra gruppen #enmillionstemmer, om at flytte handicapområdet væk fra 
kommunerne, behandles i Folketingen den 4. maj 2021 - (1. behandling) 
 
Danske Handicaporganisationer gennemførte endvidere i efteråret 2020 en brugerundersøgelse, 
der afslørede markant bekymring i forbindelse med kommunernes håndtering og behandling af 
handicapsager. 
 
Undersøgelsens resultat kan læses her:  https://handicap.dk/arbejder-vi-for/vidensbank/dhs-
undersoegelse-om-stoette-til-mennesker-med-handicap-2020 
   
Overordnet set ser Danske Handicaporganisationer på landsplan to kerneproblemer på 
handicapområdet:  
 
Afspecialisering  og forkerte afgørelser 
 
Derfor ønskes et nyt system, hvor man kan få hjælp af de mennesker, der ved allermest om den 
enkeltes handicap, behov og udfordringer – uanset, hvor i landet, man bor. Det kræver en 
specialeplan for det specialiserede socialområde. 
  
Derudover skal det sikres, at mennesker med handicap får den rigtige hjælp første gang. Der skal 
lyttes og man skal have indflydelse på den hjælp, man får. Samtidig skal anbefalinger fra læger, 
psykologer og andre fagfolk veje tungest, når vi får udmålt vores støtte. Mennesker skal stå over 
økonomi, og det kræver en reform af finansieringen på handicapområdet. 
  
Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde i februar d.å. at sende et medlemsforslag fra SF, 
om at undersøge forholdene i Hvidovre kommune, til nærmere behandling i fagudvalget (SAU). 
 
DH-Hvidovre har tilbudt at yde råd og vejledning i.f.m. dette initiativ 
 
Handleplan for det voksenspecialiserede socialområde 
 
Social og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på deres møde den 8. marts d.å. information om 
status på handleplanen. 
 
Administrationen har i 2020 fortsat arbejdet på at implementere de indsatser, der er tidsfastsat i 
KLK handleplanen til 2020. For handleplanens del 1 (benchmarking og økonomistyring) drejer det 
sig bl.a. om budgetbesparelser, ledelsesinformation og fortsat implementering af fagsystemet 
Cura. For handleplanens del 2 (visitationspraksis og serviceniveau) drejer det sig bl.a. om en 
implementering af Fælles Faglige Begreber (FFB) og VUM 2.0, løbende sagsgennemgang i 
Voksenrådgivningen og øget tværfagligt samarbejde med Center for Børn og Familier. 
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Jeg vil foreslå, at vi på førstkommende møde i Handicaprådet sætter dette punkt på dagsordenen 
m.h.p. information og dialog om de iværksatte initiativer. 
 
Vi har også et hængeparti vedrørende evaluering af Handicappolitikken 
 
  
Botilbud – nødvendig evaluering af strukturen fra 2017 
 
I 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at ændre strukturen i kommunens egne botilbud. 
DH-Hvidovre vurderer, at det er på tide og nødvendigt at få evalueret strukturen, da meget tyder 
på at hensigten med strukturændringen i 2017 ikke efterleves i praksis. Der er desværre en udtalt 
opfattelse hos ledelsen om, at man udelukkende kan yde socialpædagogisk råd og vejledning 
overfor beboerne og ikke yde nødvendig praktisk og kompenserende hjælp som loven og 
kommunens egne beslutninger foreskriver. Det samme billede opleves desværre også hos 
myndighedsmedarbejdere i Voksenrådgivningen. 
 
Størstedelen af beboerne og personalet i bofællesskaberne er vaccineret mod COVID-19. 
  
Center for Handicap og Psykiatri har derfor rettet henvendelse til Social- og Ældreministeriet den 
24. februar 2021, for at få afklaret, om de vaccinerede beboere fortsat tilhører risikogruppen. 
Spørgsmålet er efterfølgende videresendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som Center for 
Handicap og Psykiatri rykkede for svar så sent som i sidste uge. Der er dog endnu ikke modtaget 
svar, men lige så snart der er afklaring, bliver det meldt ud til beboere og pårørende. 
 
Plejecentrene har for længst åbnet for pårørende igen efter anbefaling/direktiv fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed. 
 
Botilbud på Parallelvej  
 
Det er vanskeligt at følge med i processen – hvor langt er man med byggeplaner m.m. ? 
 
Senest behandlede SAU den 30. november 2020 et oplæg fra Center for Trafik og Ejendomme, 
der beskrev et dispositionsforslag med henblik på politisk godkendelse i februar 2021, hvorefter 
den videre projektering vil overgå til boligselskabet, 
 
 
NYvalg til Handicaprådet i perioden 2022-2025 
 
I forbindelse med kommunalvalget i oktober d.å. skal der udpeges medlemmer til Handicaprådet. 
 
DH-Hvidovre har i den forbindelse foreslået, at antallet af medlemmer i rådet nedsættes fra 14 til 
10 medlemmer efter en model, der omfatter 5 politikere / 5 DH-repræsentanter / 1 centerchef og 
sekretær fra HAP som observatør og facilitator af møderne i rådet. 
 
Handicappris og Nytårsraket 
 
Den 3. december 2020 på Den Internationale Handicapdag blev der for første gang uddelt en 
Handicappris i Hvidovre kommune. Prisen tilfaldt Hvidovre Basket for deres ihærdige arbejde med 
”All star holdet” for børn og unge med særlige behov. Holdet har eksisteret i 4 år og klubben har 
som noget nyt også etableret et hold for voksne borgere over 18 år med særlige behov. 
 



Handicaprådet vil fortsætte det gode samarbejde med Center for Kultur- og Fritid, Idrætsrådet og 
Folkeoplysningsudvalget og genoptage initiativerne med henblik på udbredelse af inklusion af 
borgere med handicap i de eksisterende foreninger – når det igen bliver muligt at arrangere større 
møder fysisk. 
 
Virksomheden GladTeknik blev årets modtager af Hvidovre Kommunes erhvervspris, 
Nytårsraketten. Udover at have fået en god og bæredygtig forretningsidé, har den unge direktør 
valgt at ansætte medarbejdere, der ligesom ham selv har en autismespektrum- forstyrrelse og 
andre udfordringer. Virksomheden har endvidere i 2020 haft ti praktikanter til jobafklaring. 
 
Lydavis for blinde og svagsynede 
 
DH-Hvidovre rettede i januar måned henvendelse til Center for Kultur og Fritid angående flere 
borgerhenvendelser om manglende levering af den ugentlige lydavis. 
 
I de sidste mange år har Hvidovre Bibliotekerne fået produceret og rundsendt lydavisen af 
Københavns Kommunes Biblioteker, da de har en afdeling, der råder over et professionelt 
lydstudie og professionelle indtalere. Denne service er desværre lukket ned på grund af corona-
restriktioner. 
 
København påtænker at nedlægge denne afdeling permanent, og Hvidovre Kommune er i gang 
med at indhente tilbud på produktion af lydavisen fra andre udbydere, 
  
Hvidovre Bibliotekerne har oplyst, at der vil komme ny lovgivning på området, så det bliver 
lokalaviserne, der er ansvarlige for at give adgang til en lydudgave af deres avis. NOTA og Dansk 
Blindesamfund er i den forbindelse i gang med et projekt, hvor avisen på lyd skal være klar samme 
dag, som den udkommer. Projektet er blevet forsinket, men der er håb om, at det kommer på plads 
i løbet af indeværende år, så adgangen til lokal information kan blive styrket. 
 
 
Handicaprådenes dag 2021 
 
Denne årlige tilbagevendende begivenhed afholdes i år digitalt den 12. april. Fra Handicaprådet i 
Hvidovre kommune deltager Helle Hansen og Grethe Conrad Jørgensen 
 
Høringssvar 
 
Arbejdet med høringssvar har ikke ligget stille og Handicaprådet har siden sidst behandlet en del 
høringssager. På vores førstkommende møde vil de blive oplistet i dagsordenen. 
 
Ny sekretær for Handicaprådet 
 
Som I alle ved har Signe valgt at sig farvel til Hvidovre Kommune fra 1. april (det er desværre ikke 
en aprilsnar) 
 
Ny sekretær bliver Annie Arnoldsen fra Handicap- og Psykiatri. 
 
På hele udvalgets vil jeg takke Signe for en formidabel indsats som sekretær for Handicaprådet og 
ønske hende god vind fremover på den anden side af kommunegrænsen 
 
 
Mange varme hilsner til jer alle - og på forhåbentligt gensyn den 26. maj 2021 
Grethe Conrad Jørgensen – Formand for Handicaprådet 


