
 
 
 
Vedrørende:  Møde i Handicaprådet  
 
Dato:  19. marts 2014  
 
Sted:  Sollentuna II og III - 5. sal Rådhuset  
 
Deltagere: Anne Moebius (BV), Connie Albrechtsen (DH), Connie Kir-

kegaard Nielsen (BT), Grethe Conrad Jørgensen (DH), 
Ivan Fogtmann (KB), Kim L. Jørgensen (DH), Lars G. Jen-
sen (KB), Peter Rytter Nielsen (DH), Maria Durhuus (KB), 
Niels Jensen-Storch (DH), Torben Olesen (DH), Emilie 
Hasle Nielsen (BV, referent) 

 
Afbud fra:  Jan Nielsen (DH), Steen Ørskov Larsen (KB) 
 
Fraværende: Annette Møller Sjøbeck (KB) 
 
Kopi til:  Mødedeltagerne og suppleanter  
 
Næste møde: 21. maj kl. 19.00 
 
 
1.0. Kommentarer til dagsordenen 
Handicaprådets beretning for 2013 blev tilføjet som ekstra punkt på dags-
ordenen.   
 
2.0. Valg af formand og næstformand 
TO blev valgt til formand. 
MD blev valgt til næstformand og ordstyrer. 

 
3.0. Vedtægter og forretningsorden  
Der blev givet en kort orientering om procedure ved ændringer i hhv. ved-
tægter og forretningsorden. 
 
Det blev drøftet, hvorfor suppleanter ikke kan få del i høringsmateriale. Her-
til blev rejst forslag om en ændring i vedtægternes § 3, stk. 4 vedr. tavs-
hedspligt, således at både medlemmer og suppleanter underlægges tavs-
hedspligt. Forvaltningen blev bedt om at undersøge reglerne i forhold hertil. 
 
Det blev aftalt, at suppleanter fremadrettet får tilsendt referater af møderne. 
 
Det blev påpeget, at i vedtægternes § 1, stk. 2 står at Handicaprådet er for-
ankret i Socialforvaltningen. Forvaltningen har siden ændret navn til Børne- 
og Velfærdsforvaltningen. 
 
4.0. Handicaprådets beretning for 2013 
TO gennemgik kort Handicaprådets beretning for 2013. Beretningen blev 
godkendt med nedenstående bemærkninger ift. visionerne for 2014. 
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Det blev påpeget, at det er vigtigt, at der bliver fulgt op på implementerin-
gen af handicappolitikken og at både pixi-udgaven og den fulde udgave er 
tilgængelig i bl.a. borgerservice.  
 
Det blev specificeret, at Handicaprådet ser frem til at følge arbejdet med 
handleplanen for bofællesskaberne. 
 
Den politiske beslutning om at igangsætte arbejdet med en pårørendepoli-
tik blev drøftet, herunder hvorvidt børn og unge under 18 år bør være del af 
en sådan politik.  
 
5.0. Forslag til mødeplan 2014 
Forslag til møderække 2014 blev godkendt. De tre resterende møder for 
2014 er således fastsat til: 

- Onsdag d. 21. maj kl. 19.00 
- Onsdag d. 20. august kl. 19.00 
- Onsdag d. 19. november kl. 19.00 

 
6.0. Emner for kommende møder 
Forslag til temaer som ønskes drøftet fremadrettet: 

- Status på implementeringen af handicappolitikken 
- Inklusion 
- Pårørendepolitik  
- Fysisk tilgængelighed  
- Tilgængelig ift. kommunikation og information 
- Retssikkerhed  
- Nøgletal på aktuelle emner på handicapområdet herunder over an-

kesager 
- Brugerbetaling herunder ift. ledsagelse og på medicin  
- Status på bofællesskaberne 
- Handicapvenlige legepladser 
- Sportsforeningers tilgængelighed via bl.a. mentorordninger 
- Tilgængelighed ift. at stemme 
- Overgange fra barn til voksen  
- Samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget 
- Orientering om førtidspensions- og fleksjobreform, sygedagpenge-

reform og kontanthjælpsreform  
 
Det blev besluttet, at drøftelse af ønskede nøgletal, herunder ift. ankesager, 
kommer på dagsordenen på et kommende møde. 
 
7.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 27. november 

2013 
Ingen bemærkninger til referatet. 
 
8.0. Eventuelt 
Der blev orienteret om tre konferencer/seminarer: 

- LBR og kommunen holder d. 26. marts konference om psykisk syge 
unges arbejdsforhold hvor bl.a. GCJ deltager. 

- Købehavns Handicapråds holder konference om ”Rum til Rumme-
lighed” d. 1. april i København.  

- Der afholdes seminardag for kommunale handicapråd i København 
d. 7. maj 2014. Tilmelding sker til EHN senest d. 3. april. 

 



Der afholdes Kultur- og Fritidsmesse i Hvidovre Kommune lørdag d. 25. ok-
tober, hvor der blev rejst forslag om, at Handicaprådet får en stand.  
 
Mødet sluttede kl. 20.10 


