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Vedrørende: Handicaprådsmøde 
 
Dato: 30. august 2006 
 
Sted: Aktivitetscentret, Hvidovregade 
 

 
 
Næste møde: Onsdag d. 25. oktober 2006 kl. 19.00 
 
 

Referat af Handicaprådsmøde 30. august 2006 

 

Fungerende formand Torben Olesen indledte mødet med at orientere om, at 

Poul Elmo Andersen har trukket sig af helbredsmæssige grunde. Desuden 

indstiller DSI til, at dagsordenen til Handicaprådsmøderne fremadrettet 

smidiggøres således, at der kun er to store punkter, noget opfølgning og 

spørgsmål stillet på forhånd i stil med § 20 spørgsmål i Folketinget. 

 

1. Valg af ordstyrer 

Torben Olesen blev valgt som ordstyrer 

 

2. Valg af ny formand 

Torben Olesen blev valgt 

 

3. Eventuelt valg af næstformand 

Knud Søndergaard blev valgt 

 

Deltagere: Knud Søndergaard (DSI), Torben Olesen (DSI), 
Grethe Conrad Jørgensen (DSI), Helle Kilde 
(DSI), Helle Mathiasen (DSI), Lene Holm 
Pedersen (DSI), Helle Adelborg (KB), Karl-Erik 
Høholt Jensen (KB), Milton Graff Pedersen (KB), 
Susanne Brixum (KB), Pernille Falcon (KB) og  
Mette Dencker (KB), Anne Moebius (SOC), 
Christian Hoffmann (SKF), Lise Siebenhaar 
(SKF) og Trine Schandorff (referent) 
 

Afbud fra:  Connie Albrechtsen (DSI)  
 
Fraværende: Benthe Viola Holm (KB) 
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4. Godkendelse af referat fra handicaprådsmøde d. 21. juni 
2006 

Referatet blev godkendt. 

5. Budgetforslag 2007 for skoleområdet 

- ved Christian Hoffmann. 

(Se vedhæftede plancher) 

Christian Hoffmann havde i sit oplæg lagt vægt på den kompenserende 

specialundervisning for voksne, Handicaprådet bemærkede, at også 

specialundervisningen for børn var af stor interesse. 

 

På baggrund af oplægget blev det bl.a. pointeret, at det er godt, hvis borgere 

med handicap kan få et samlet overblik over tilbud på Rådhuset. Det er et 

problem, at borgere med handicap skal opspore tilbud selv, så bliver 

sagsbehandlingen for tilfældig. 

 

Vigtigheden af én indgang for borgeren blev bemærket af flere af 

mødedeltagerne. Det blev fremhævet som væsentligt for forældre til 

handicappede børn, at der er en ”tovholder”, der sikrer overblik, så det ikke 

alene er op til forældrenes specialviden at sikre børnenes muligheder. 

Noget af samarbejdet skal indarbejdes i sundhedsaftalerne. 

Der er stadig mange ubekendte faktorer i forhold til kommunalreformen.  

6. Kultur- og Fritidsudvalgets opgaver 

- ved Lise Siebenhaar 

(Se vedhæftet oplæg) 

Efter Lise Seibenhaars gennemgang efterlyste flere af handicaprådets 

deltagere en samlet oversigt. En sådan type oversigt er det første tiltag, der 

skal iværksættes i forbindelse med en kommende handicappolitik. (Se næste 

pkt.) 

7. Handicappolitik 

Helle Adelborg er tovholder på arbejdet, og sparrer med Torben Olesen. 

Første skridt bliver i efteråret 2006 at afdække hvilke tilbud, der er til 

borgere med handicap. Herefter arrangeres der et caféseminar hen omkring 

1. maj som fælles afsæt. 

8. Handicaprådets budgetønsker 

Milton Graff Pedersen orienterede om Budget 2007. Der er fremadrettet 

afsat 50.000,- kr. om året til Handicaprådets drift. 

 

Samtidig blev det understreget, at der altid bliver set på tilgængelighed i 

forbindelse med ombygninger. Samt at der endnu er mange uafklarede 

aspekter omkring ”specialtræning” efter 1. januar 2007, men det er ikke 

umuligt, at kommunen vil købe sig til nogle former for træning. 
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9. Spørgsmål til politikerne 

- 9.1: Hvor mange personer er ansat i fleksjob i Hvidovre Kommune? 

Susanne Brixum svarede, at der er 330 i aktivt fleksjob og 76 er på 

ledighedsydelse. Det er væsentligt flere end for bare 5 år siden. 

 

- 9.2: Hvorfor har Hvidovre Kommune fravalgt deltagelse (dvs. 

betaling) i den særlige ældrevejledning for døve, som i nogle år har 

været tilbudt alle kommuner af først Danske Døves Landsforbund og 

nu Center for Døve? 

Helle Adelborg svarede, at der altid sørges for tolke til døve ved 

besøg og lignende. 

Knud Søndergaard mente, at ældrevejlederne vil være billigere og 

tilbød at undersøge dette og komme med en kortlægning. Dette 

tilbud tog Handicaprådet imod. 

 

- 9.3: Hvornår kommer referaterne fra møderne i Handicaprådet på 

kommunens hjemmeside? 

Der er en forventning om, at Handicaprådet selv betaler for 

oprettelsen og driften af en hjemmeside, som bliver et subdomæne til 

Hvidovre Kommunes hjemmeside, ligesom eksempelvis 

Integrationsrådet. Herefter vil referaterne blive lagt på nettet. 

Handicaprådet besluttede at oprette en sådan hjemmeside. Trine 

Schandorff sætter oprettelsen i værk. 

Som udgangspunkt vil der på hjemmesiden blive lagt 

Handicaprådets vedtægter, forretningsorden, dagsordener og 

referater. Ønsker Handicaprådet yderligere ting lagt på, skal de selv 

sørge for dette. 

 

10. Dagsordenspunkter til næste møde d. 25. oktober 2006 kl. 
19.00 

- Der ønskes en præsentation af opgaverne i Arbejdsmarkedscenteret. 

- Status på kortlægning af tilbud. 

- En procedure for hvordan der følges op på høringssvar. 

- Nye spørgsmål – gerne både fra DSI til politikerne og omvendt. 

 

11. Evt. 

Udgik 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 21.45 

 


