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Referat fra møde i Hvidovre Handicapråd 
 
Dato 14.3.2012 
 
Sted Sollentuna I og II, 5. sal på Rådhuset 
 
Deltagere Torben Olesen (DH), Kim Jørgensen (DH), Connie 

Albrechtsen (DH), Helle D. Kilde (DH), Niels Jensen-
Storch (DH), Kenneth F. Christensen (KB), Mini Glud 
(KB), Ivan Fogtmann (KB), Mogens Leo Hansen 
(KB), Anne Moebius (SAF), Annette Sia Christensen 
(TEK), Betina Engelhardt Rasmussen (SAF) 

 
Afbud fra Knud Søndergaard (DH), Helle Mathiasen (DH), Nina 

Thøgersen (KB) 
 
Kopi til Handicaprådets medlemmer 
 
Næste møde 13.6.2012 kl. 19.00 
 
 
1.0. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 
2.0. Meddelelser 

T.O. orienterede 

 Dansk Handicap Forbund afholder temamøde om fysisk 
tilgængelighed d. 28.4 i Hvidovre. 

 På Kommunalbestyrelsesmødet d. 27.3 skal Hvidovres 
Handicappolitik endeligt godkendes.  
Ligeså skal Kommunalbestyrelsen behandle to indstillinger til 
suppleantpladser i Handicaprådet. Lars Høimark indstilles som 
suppleant for Anne Moebius og Peter Rytter indstilles som 
suppleant for Connie Albrechtsen. 

 D. 29-30. februar 2012 var der fokus på fysisk tilgængelighed på 
den internationale konference i København, arrangeret af EU. 

 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 23. november 

2011 
Referat godkendt 

 
4.0. Bemærkninger til Dialogmødet om en handicappolitik den 19. 

januar 2012 
Der var enighed om at dialogmødet d. 19.1.2012 var konstruktivt og 
godt, og der var tilfredshed over fremmødet på dagen. Der kom 
gode debatter og indspark, der var med til at præge det næste 
udkast af handicappolitikken. 
 
Det var ærgerligt, at borgerne ikke havde mulighed for at læse 
udkast til politikken op til mødet. Det ville også være ønskeligt, at der 
var et officielt referat fra mødet. 

 
 



 

Side 2 af 2 5.0. Handicappolitik  
Handicappolitikken har været gennem næsten alle fagudvalg, og 
skal endeligt godkendes på Kommunalbestyrelsesmødet d. 
27.3.2012. 
Der er kommet forslag til små justeringer i udvalgsbehandlingerne. 
Det er vigtigt, at der er fokus på at sproget skal være letlæseligt. 
Ordet ’mægtiggørelse’ er et svært ord.  

 
Der kommer en pixi-udgave af politikken, som bliver mere letlæselig. 
Handicaprådet vil gerne have politikken og pixi-udgaven til høring 
inden det går endeligt i trykken. 

 
Det er positivt at der er kommet så mange input fra idékasserne. Det 
er interessant, at ca. 80 % af ideerne går på den fysiske 
tilgængelighed. Det er det synlige handicap, man kan forholde sig til. 
Det er vigtigt, at man også husker det usynlige, eksempelvis den 
sociale dimension. 

 
Der udarbejdes en fælles tak for alle borgerinput i form af en 
pressemeddelelse, når politikken er vedtaget.  
Det vil være en god ide hvis man kan hive et par konkrete forslag 
frem i denne tak og tydeliggøre hvordan de er indarbejdet i 
politikken. Derudover skal det nævnes, at Handicaprådet tager alle 
input med i det videre arbejde med prioriteringer i forhold til 
indsatsområder. 

 
DH repræsentanterne blev opfordret til at opstille en prioriteret liste 
over indsatsområder, en ønskeliste, der kan tages med i det 
kommende budgetarbejde. Det blev vedtaget at fristen for denne 
liste er næste handicaprådsmøde d. 13.6.2012. 

 
 
6.0. Handicaprådets beretning for 2011  

Der er udarbejdet en flot årsberetning for rådets virke i 2011.  
Årsberetningen blev godkendt 

 
7.0. Spørgsmål 

Ingen spørgsmål.  
  
8.0. Emner til de kommende møder 

- Handicappolitik - Opfølgning 
- FN’s handikapkonvention 

- Pårørendepolitik, fordele og ulemper (Ballerup kommune er i 
gang med en pårørendepolitik) 
- Orientering om den kommende førtidspensionsreform 

- Hvordan implementerer forvaltningerne handicappolitikken? Der er 
to dele, den økonomiske og hermed politiske del, og den mere 
dagligdagsagtige tænkning og handlemåde. 

 
9.0. Næste møde 

Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19.00.  
 
 
10.0.  Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


