
Møde i Handicaprådet 13.2.2013, side 1 

 

 

 
 
Vedrørende: Møde i Handicaprådet  
 
Dato: 13.2.2013 
 
Sted: Sollentuna I og II - 5. sal Rådhuset 
 

 
Afbud fra: Helle D. Kilde (DH), Mogens Leo Hansen (KB) 
 
Kopi til: mødedeltagerne 
 
Næste møde: 17.4.2013, Temamøde med skoleudvalget om inklusion 
 

 
1.0. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

 
2.0. Meddelelser 

TO orienterede: 

 Der har været afholdt dialogmøde mellem Teknisk forvaltning, For-

mændene for Teknik og Miljø samt Ejendom og Arealudvalget og 

Ældrerådet og Handicaprådet. Fin omtale i Hvidovre Avis synlig-

gjorde Handicaprådets aktiviteter på tilgængelighedsområdet. 

 

 Der er modtaget invitation fra Det Centrale Handicapråd til konfe-

rence 13.5.2013 om medborgerskab. Den finder sted i Odense, der 

er ikke udsendt tilmeldingsoplysninger og frist endnu. 

 

 Knud Søndergaard har trukket sig fra formandsposten i DH-

Hvidovre. Ny formand er Jan Nielsen fra Diabetesforeningen. DH-

Hvidovre overvejer at sende ansøgning til Folkeoplysningsudvalget 

om godkendelse som forening i Hvidovre.  

 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 14.11.2012 

Ingen bemærkninger 

 
4.0. Handicappolitik - Opfølgning  

TO foreslog et fokusarrangement om Inklusion på FN’s internationale han-

dicapdag 3.12.2013.  

NJS foreslog, at Handicaprådet kan udarbejde spørgsmål til forvaltnings-

områder og besøge forskellige institutioner for herigennem at belyse handi-

cappolitikkens virke. 

Deltagere: Torben Olesen (DH), Knud Søndergaard (DH), 
Kim Jørgensen (DH, Helle Mathiasen (DH), Niels 
Jensen-Storch (DH), Connie Albrechtsen (DH), 
Nina Thøgersen (KB), Ivan Foghtmann (KB), 
Connie K. Nielsen (BT), Anne Moebius (BV), Be-
tina Engelhardt Rasmussen (BV) 

REFERATARK 
HVIDOVRE KOMMUNE 
 
Børne- og Velfærdsforvaltningen 
Ældre- og Handicapafdelingen 
 
Sagsbehandler: 
Betina Engelhardt Rasmussen 
 
 
15.02.2013/btk 
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Det blev vedtaget, at Handicaprådet kan rette henvendelse til forvaltningen 

med spørgsmål der ønskes besvaret, og med ønsker om hvilke områder/ 

institutioner rådet gerne vil besøge. Det kræver borgernes samtykke hvis 

Handicaprådet skal på besøg i bofællesskaberne. 

 

5.0. Værtsskab for konference for Handicapråd på Vestegnen  

TO foreslog, at Handicaprådet tog udgifter for værtskabet med i budgetøn-

skerne for budget 2014 såfremt Hvidovre skal være værtskommune i 2014. 

Derudover foreslog TO at det kunne afholdes på Dybenkærshave. 

 

IF tilkendegav, at der kunne ses velvilligt på et økonomisk tilskud til arran-

gementet såfremt det blev arrangeret i frivilligt regi. Så kunne arrangør-

gruppen søge tilskud i alle kommunerne i vestegnsgruppen. 

 

NT tilkendegav at det var en god ide, at planlægning og afholdelse gik på 

skift, og at der kunne ses velvilligt på et økonomisk tilskud. 

 

Det blev vedtaget, at Handicaprådet arbejder på at afholde værtskabet for 

vestegnsgruppen i sensommeren 2014. 

 
6.0. Handicaprådets beretning for 2012 

Der var en drøftelse af tidsfristen for høringssager. Der blev forslået op-

startskursus til nye handicaprådsmedlemmer. Danske Handicaporganisati-

oner afholdte 8 opstartskurser da sidste Handicapråd blev konstitueret.  

 

Det blev konkluderet, at det var en flot årsberetning fra formandens side og 

at beretningen blev godkendt. 

 
7.0. Spørgsmål 

Har Hvidovre Kommune planer om at foretage besparelser på handicapom-

rådet, eksempelvis ved at spare på undervisning af børn med handicap el-

ler til hjælpemidler.   

 

Serviceniveau for handicapområdet var på dagsordenen i januar måned, og 

der er pt. ingen besparelser i Hvidovre 

 

KS orienterede om at DH har udnævnt retssikkerhed som et prioritetsom-

råde. Findes der nogle oversigter man kan få udleveret der viser antallet af 

klager? 

 

AM orienterede om at der er oversigter over, hvor mange sager der går i 

Ankenævnet, antal af afslag, antal af hjemkaldelser, og antal af BPA ord-

ninger. Det blev aftalt, at forvaltningen til næste møde finder ud af hvad der 

foreligger af oversigter og så kan Handicaprådet beslutte, hvilke der ønskes 

indsigt i. 
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8.0. Emner til de kommende møder 

- Inklusion / eksklusion 

- Handicappolitik - Opfølgning 

- FN’s handikapkonvention 

 

TO orienterede om at Mogens Wiederholt er blevet kontaktet med henblik 

på oplæg om inklusion på mødet d.17.4.2013. 

 
9.0.  Næste møde 

Onsdag den 17. april 2013 kl. 19.00    

 
10.0.  Eventuelt 

KJ gjorde opmærksom på problemerne ved indgangspartiet til Frihedens 

Idrætscenter samt parkeringsforhold og snerydning ved Åmarkens Station. 

 

AM orienterede om: 

 Lovændring af 29.12 om merudgifter til voksenhandicap. Fremad-

rettet får man kun det beløb man kan dokumentere 100 kr. over de 

600 kr. Det betyder konkret i Hvidovre at en del borgere går ned 

med 900 kr. 

 Pr. 1.1.2013 overgår høreapparater til regionens område  

 Pr. 1.3.2013 overgår pensionsudbetalinger til Udbetaling Danmark 

og det er fremover Udbetaling Danmark borgerne skal rette hen-

vendelse til om deres udbetalinger. 

 Reform af førtidspension betyder, at man som udgangspunkt ikke 

længere kan tilkendes førtidspension når man er under 40 år. Ar-

bejdsmarkedsområdet kunne komme på efterårsmødet og informe-

re om hvad reformen betyder for handicappede. 
 
Mødet sluttede kl. 20.31. 
 


