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Indledning  
Handicaprådet har i 2018 været nyt, forstået på den måde, at alle politikere er ny-
valgte for den næste 4 års periode og forvaltningsrepræsentanterne er også nye for 
en dels vedkommende. Rådets arbejde i 2018 har derfor  indledningsvis være foku-
seret på at skabe et godt samarbejdet i rådet og for at skabe en forståelse af rådets 
betydning og arbejdsform. 

Et af årets store højdepunkter var godkendelsen af den Handicappolitik som resul-
tat af et ret omfattende arbejde med dette. De første spæde skridt til den nye politik 
blev taget i foråret 2017. 

I 2018 var arbejdet nået så langt, at et udkast til politikken kunne præsenteres på  
et borgermøde den 27. september med 70 fremmødte borge, politikere og forvalt-
ningsrepræsentanter. Der udspandt sig en god debat og der kom mange værdifulde 
input til  den afsluttende tilpasning af den reviderede Handicappolitik. 

Handicappolitikken 2018 – 2022 blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 18. 
december 2018, og Handicaprådet ser nu med spænding frem til, at følge med i 
hvordan politikken udleves i den kommende periode 

Møder i Handicaprådet  
Som i de foregående år har Handicaprådet i 2018 afholdt 4 møder. Møderne blev 
afholdt i marts, maj, august og november måned.  

På møderne drøftes aktuelle forhold, og repræsentanterne fra DH har haft mulig-
hed for på at stille spørgsmål til politikerne og forvaltningen. På møderne har der 
bl.a. været behandlet budget 2019 og budgetprocessen, Ankestatistik, og fysisk til-
gængelighed i Avedøre i forbindelse med omfattende vejarbejde. 

Oplæggene og drøftelserne af de enkelte emner og svarene på de stillede spørgsmål 
giver et godt billede af den aktuelle situation og anledning til refleksioner over, 
hvordan det er muligt at gøre forholdene bedre for borgere med handicap.  

Høringssager 
Udover mødeaktivitet arbejder rådet med aktuelle politiske sager, når udvalgssa-
ger sendes i høring i Handicaprådet, hvor DH-repræsentanterne afgiver hørings-
svar på rådets vegne.  

Selv om arbejdet med at udarbejdet høringssvar er forholdsvis stort, da det både 
tager tid at sætte sig ind i sagerne, og de skal besvares på meget kort tid, er hørin-
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gerne et vigtigt rebskab til at formidle Handicaprådets holdninger til såvel forvalt-
ningen som politiske udvalg.  

I 2018 afgav Handicaprådet i alt 37 høringssvar, hvilket var lidt mere end i 2017, 
hvor rådet afgav 34 høringssvar. Høringssvarene var til sager om blandt andet: Ny 
sundhedspolitik, tilsyn af plejeboliger og bofællesskaber i Hvidovre, kvalitetsstan-
darder og ikke mindst Budget 2019.  En liste over høringssvar findes nedenfor. 

Handicaprådet har i nogle år påpeget, at flere sager blev sendt i høring med meget 
kort høringsfrist.  

Det er ikke muligt for rådet at behandle høringssagerne på en kvalificeret måde 
med en høringsfrist på f.eks. 2 døgn. Høringerne har endvidere ikke altid været 
varslet på forhånd, hvilket går, at det ikke er muligt for rådet, at planlægge og ko-
ordinerer høringen blandt rådets medlemmer på forhånd.  

Rådet har været meget kritisk overfor de meget kort høringsfrister og hilser det 
derfor velkomment, at der er sket en ændring af forvaltningens praksis, så hørin-
gerne nu varsles i meget bedre tid, og der gives længere høringsfrister. Praksisen er 
godkendt at kommunalbestyrelsen ved udgangen af 2018. 

Tanker om Handicaprådets virke i 2019 
De handicapfaglige problemstillinger vil fortsat blive behandlet på møder og gen-
nem høringssvar, men Handicaprådet vil også i 2019 arbejde på, at rådet bliver 
vært for en temadag eller borgermøde i kommunen, hvor en eller flere aktuelle 
emner bliver drøftet bredt med kommunens borgere. 

Af mere konkrete forhold vil Handicaprådet følge op på de kontakter med centrene, 
som er skabt gennem arbejdet med revision af Handicappolitikken. Rådet vil lægge 
op til, at der holdes et årligt møde med alle centre, for at holde den gode dialog ved 
lige. Handicaprådet vil herved fortsat arbejde med at implementere handicappoli-
tikken i såvel det politiske som i det administrative arbejde i kommunen.  

Et fokusområde i 2019 vil også være at følge med i, hvorledes den nye Handicappo-
litik bliver implementeret i forvaltningerne.  

Endvidere vil rådet følge udviklingen af forholdene omkring bofællesskaberne i 
Hvidovre, og der vil blive arbejdet med beskæftigelsesområdet. Rådet har i 2018 
flere gange diskuteres mulighederne for at holde et borgermøde. Dette vil der blive 
arbejdet videre med i 2019, hvor et muligt emne kunne være inklusion.  



  Side 4 af 7 

Endelig vil der blive arbejdet på at gøre Handicaprådets arbejde mere synligt via 
information om handicappedes muligheder, ved kontakt til lokale medier samt ved 
deltagelse i konferencer og kurser.  

På Handicaprådets vegne 

Jan Nielsen 
Formand  
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Fremlagt og tiltrådt på Handicaprådets møde den 6. februar 2019.  
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Høringsoversigt 2018 
 
Dato Emne  Omfang 
 
20181205 Godkendelse af principper for høring af Handicapråd og Ældreråd 2 
 
20181116 Godkendelse af Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik og tilhørende  2
  
   udmøntningskatalog 
 Godkendelse af ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019 – 2022 2 
 Orientering om status på lægemangel 1 
 
20181019 Koncept for bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet 1 
 Anbefalinger til udbygning af og specialisering i plejeboliger 1 
 
20180921 Budget 2019 Nye forslag 11 
 
20180919 Urologi udbud 2 
 
20180914 Overgange mellem det specialiserede socialområde og ældreområdet 1 
 
20180830 Godkendelse af Rammeaftale 1 
 
20180824 Øget tilgængelighed på Hvidovre Strand 1 
 
20180817 Budget 2019 16 
 
20180814 Kommentar Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 14 august 2018 2 
 
20180803 Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 3 
 
20180522 Fordeling af midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, 2

  
     plejecentre og friplejeboliger 2018 
 Evaluering af God træning mod slidgigt 1 
 Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og 1 
     Genoptræningen - sammenlægning af to lederstillinger 
 Forslag om flytning af Værestedet for borgere med demens 1 
 Ændrings- og Forbedringspuljen 2018 1 
 Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet 2017 4 
 
20180706 Udbud af stomi produkter 3 
 
20180425 Nødvendige merudgifter efter § 100 i Lov om Social Service 1 
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 Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre 1 
 Tilsyn med plejecentre 2017 2 
 Katalog over kvalitetsstandarder i Center for Handicap og Psykiatri 2 
 Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk bistand 2017 2 
 
20180316 Ændring af bus linjer 2 
 Tilsyn Bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade – 2017 1 
 
20180223 Styrket myndighed 1 
 Indsatser målrettet merforbrug i Center for Handicap og Psykiatri 2 
 Sundhedsaftale 4 1 
 Implementering af Cura, nyt omsorgssystem, og fælles sprog lll 1 
 Akutfunktioner i hjemmesygeplejen 1 
 Ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 2 
 Tidlig indsats, intensiv og tidlig forebyggende indsats 1 
 
20180126  Forslag til ændrede tildelingskriterier på daghjemsområdet 1 
 Forslag til ændrede tildelingskriterier på daghjemsområdet (Kort frist) 1 
 
20180124 Sundhedspuljen 2018 2 
  I alt 38 høringssager på i alt 83 sider 

 


