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Handicaprådets beretning for 2008  
 

1.0. Indledning 

Når blikket glider tilbage på 2008, kan Handicaprådet kun glæde sig over, at det er lykkedes at 

synliggøre de udfordringer og muligheder, som borgere med handicap i Hvidovre møder og lever 

med. 

 

Selv om Handicaprådet kun har fungeret i næsten tre år, er det stille og roligt lykkes at få sat gang i 

en positiv proces, hvor både almindelige borgere, medarbejdere i kommunens forvaltningsenheder 

og politikere stopper op og spørger sig selv, om man nu også har indtænkt handicappedes 

muligheder i den aktuelle løsning. Og det er i sig selv et stort fremskridt, som man kun kan glæde 

sig over.    

 

Som en relativ ny institution i den kommunale verden er det derfor glædeligt at kunne konstatere, at 

der tilsyneladende er kommet mere fokus på personer med handicap. Denne tendens er blandt andet 

kommet til udtryk ved drøftelser med almindelige borgere, med ansatte i kommunens forskellige 

forvaltningsenheder, lokale politikere og især personer med handicap.    

 

Det er derfor glædeligt at konstatere, at etablering af de kommunale Handicapråd i april 2006 som 

led i kommunalreformen nu er med til at præge udviklingen for personer med handicap i en positiv 

retning. 

 

Trods den positive udvikling på handicapområdet må det dog også erkendes, at forholdene for 

personer med handicap kan blive bedre på en række områder. Det drejer sig eksempelvis om bedre 

tilgængelighed til byens udearealer og bygninger, bedre kommunikation, bedre arbejdsmuligheder 

og bedre undervisnings- og fritidstilbud for handicappede. Det vigtigste er dog, at der er iværksat en 

positiv proces, så forholdene for personer med handicap i større grad får mulighed for at deltage i 

det almindelige samfundsliv næsten på lige fod med personer, der ikke har et handicap.  

 

Endvidere bør det nævnes, at det konstruktive samarbejde, som Ældrerådet og Handicaprådet 

indledte i 2007, fortsætter til glæde og inspiration for begge parter. Det skyldes især den 

kendsgerning, at mange af de problemstillinger som ældre borgere og borgere med handicap 

oplever i hverdagen minder om hinanden, især når det gælder den fysiske tilgængelighed til byens 

udearealer og bygninger.    

 

Formålet med oprettelsen af et Handicapråd var blandt andet at tilvejebringe et dialogforum, hvor 

politikere og repræsentanter fra handicaporganisationerne gennem konstruktive drøftelser kunne 

udveksle synspunkter til forbedring af forholdene for personer med handicap. 

 

I Hvidovre består Handicaprådet af 14 medlemmer, 7 politikere valgt af og blandt kommunal-

bestyrelsens medlemmer samt 7 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer, DH. I 

løbet af 2008 er der ikke sket nogen ændringer i Handicaprådets sammensætning.  

 

En samlet oversigt over Handicaprådets medlemmer og stedfortrædere fremgår af bilag 1.  

 

2.0. Handicaprådets virke i 2007 

Som nævnt indledningsvis er Handicaprådets primære formål at fungere som et dialogforum 

mellem lokale politikere og repræsentanter for de lokale handicaporganisationer. I den forbindelse 

har Handicaprådet i 2008 holdt fire ordinære møder. På møderne har Handicaprådet drøftet en 

række overordnede aspekter om handicappedes muligheder og udfordringer, blandt andet om 

specialundervisning i folkeskolen og for voksne og om hjælpemidler. Se i øvrigt afsnit 2.1 om 

Handicaprådets møder.  
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I denne sammenhæng er det dog vigtigt at understrege, at Handicaprådet ikke kan inddrages i 

konkrete personsager. Disse sager behandles fortsat af de relevante forvaltningsenheder, hvorefter 

sagerne forelægges de politiske udvalg, der har ansvaret for det pågældende sagsområde. 

 

Udover de ordinære møder bliver Handicaprådet løbende inddraget i forbindelse med aktuelle og 

overordnede sager i relation til borgere med handicap. Dette sker ved at de pågældende sager sendes 

i høring hos Handicaprådet, hvor repræsentanterne fra handicaporganisationer afgiver et 

høringssvar på rådets vegne. Se endvidere afsnit 2.4. om høringssvar og bilag 2, oversigt over 

høringssvar i 2008. 

 

Den 30. oktober 2008 afholdte Handicaprådet i samarbejde med Hvidovre Kommune et dialogmøde 

om mulige elementer i en handicappolitik. I mødet deltog næsten 150 personer, der hver på deres 

måde bidrog med konstruktive synspunkter om, hvilke elementer en handicappolitik burde rumme. 

Disse synspunkter samt indlæggene fra de tre oplægsholdere, Mogens Widerholt, Holger 

Kallehauge og Milton Graff Pedersen vil indgå i det videre arbejde om tilvejebringelsen af en 

handicappolitik for Hvidovre Kommune. Se også afsnit 2.2. om Dialogmødet. 

 

Et andet væsentligt element som Handicaprådet i 2008 har været involveret i er den fysiske   

tilgængelighed til byens udearealer og bygninger. I samarbejde med Vej- og Parkafdelingen, 

Handicapafdelingen og Ældrerådet blev der udført en registrering af forhold , som det ville være 

ønskeligt at få forbedret til glæde for alle borgere i kommunen og især ældre borgere og borgere 

med handicap. Læs mere om bedre tilgængelighed i afsnit 2.3. 

 

Endvidere har repræsentanter fra Handicaprådet deltaget i en konference om De kommunale 

Handicapråd og et seminar om Arkitektur og Tilgængelighed, se afsmit 2.5. 

 

De forskellige aktiviteter har det fælles sigte at indsamle viden om nogle af de problemstillinger, 

der knytter sig til det at fungere med et handicap for derved i fællesskab at nå frem til en forståelse 

af problemstillingerne. På denne baggrund skulle det være muligt nå frem til brugbare og 

bæredygtige løsninger.        

 

Det bør også nævnes, at Handicaprådet i løbet af 2008 har modtaget en række henvendelser ude fra, 

om end antallet har været begrænset. Det må formentlig tilskrives den kendsgerning, at 

Handicaprådet fortsat må betragtes som en relativ ny institution,  Henvendelserne drejer sig om 

informationer fra Danske Handicaporganisationer, DH og Det Centrale Handicapråd, DCH. 

Henvendelserne drejer sig om aktuelle emner i relation til handicaprådenes arbejde og undersøgelse 

af handicaprådenes virke siden etablering af rådene i foråret 2006.  

 

Handicaprådets sekretariatsfunktioner i forbindelse med afholdelse af møder varetages af Social- og 

Sundhedsforvaltningen, hvor ældre- og handicapkonsulent Betina Engelhardt Rasmussen har vare-

taget opgaven på tilfredsstillende måde. Øvrige sekretariatsfunktioner i form af udfærdigelse af 

høringssvar, årsberetning m.v. forestås af repræsentanterne for handicaporganisationerne og 

koordineres af formanden.   

 

Endelig bør det nævnes, at Handicaprådet har en hjemmeside med adressen 

www.handicaprådet.hvidovre.dk. Endvidere er det muligt at gå ind på hjemmesiden via kommunens 

hjemmeside og finde oplysninger om Handicaprådet. På hjemmesiden er det blandt andet muligt at 

se referater fra rådets møder, mødeplan, oversigt over medlemmer og stedfortrædere, 

årsberetninger, vedtægt og forretningsorden.   
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2.1.   Møder i Handicaprådet  

Som nævnt under punkt 2.0. har Handicaprådet i 2008 holdt fire ordinære møder.  

Møderne blev holdt henholdsvis den 27. februar, 21. maj, 17. september og den 19. november 2008.  

 

På de enkelte møder har der været sat fokus på et hovedemne både i relation til borgere med 

handicap og i relation til kommunalreformens konsekvenser. Hovedsigte med præsentation og 

drøftelse af et overordnet emne har været at øge medlemmernes kendskab til handicappedes vilkår 

for derved på en mere kvalificeret måde at kunne medvirke til en forbedring af vilkårerne for 

personer med handicap i Hvidovre. 

 

På baggrund af oplæg fra relevante forvaltningsenheder har Handicaprådet på møderne i 2008 

blandt andet drøftet følgende emner: 

 

-  Evaluering af Handicaprådets arbejde   

 

-  Specialundervisning i folkeskolen og for voksne ved Freddy Sahl og Kathrine Thulin, Skole- og 

Kulturforvaltningen  

 

-  Bevilling og vedligeholdelse af hjælpemidler til borgere med handicap ved Marianne Rasmussen, 

Handicapafdelingen. 

 

-  Befordringsmuligheder for handicappede ved Anne Moebius, Social- og Sundhedsforvaltningen  

 

- Dialogmøde om handicappolitik. 

   

Herudover har årets budgetforhandlinger været drøftet specielt set i lyset af det forhold, at der 

generelt skulle spares på alle aktiviteter. Det medførte blandt andet, at ikke alle de ønsker, som 

Handicaprådet havde foreslået til budgettet for 2009 kunne imødekommes.  

 

Udover de seks hovedemner og budgettet for 2008 har der endvidere været mulighed for at stille 

spørgsmål på det generelle og aktuelle plan til såvel de politiske udvalg som til de enkelte 

forvaltningsenheder om handicappedes vilkår.  

 

På møderne i 2008 er der blandt andet stillet spørgsmål om: 

 

- Har social- og Sundhedsforvaltningen kendskab til, om der har værer brugt magtanvendelse i de 

institutioner, som kommunen har ansvaret for, og hvor der opholder sig personer med fysisk eller 

psykisk handicap? 

 

- Hvilke erfaringer har Social- og Sundhedsforvaltningen med brugen af den individuelle 

handicapkørsel?  

 

- Hvordan påtænker Hvidovre Kommune at implementere den nye lovgivning om et tre-årigt 

uddannelsestilbud til alle unge efter folkeskolen inklusiv unge med svære udviklingshandicaps? 

 

- Overvejer Hvidovre Kommune at etablere egne uddannelsestilbud for elever med handicap eller 

overvejer kommunen at benytte eksisterende tilbud eksempelvisMaglemosen i Ballerup?      

 

- Hvilke muligheder og planer har Hvidovre Kommune for at tilbyde unge med autisme en bolig?    

 

- Har Hvidovre Kommune planer om at udvide kredsen af brugere i Aktivitetscenteret eller andre 

steder i kommunen til også at omfatte gruppen af 14-18 årige med handicap?    
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Spørgsmålene og de afledte svar giver på mange måder et billede af den aktuelle situation og 

anledning til refleksioner over, hvordan kan vi i fællesskab gøre forholdene bedre for borgere med 

handicap. 

 

2.2.  Dialogmøde om handicappolitik  

Årets store satsning var afholdelsen den 30. oktober 2008 af Dialogmøde om tilvejebringelse af en 

handicappolitik for Hvidovre Kommune. 

 

Med økonomisk støtte fra Hvidovre Kommune, Økonomiudvalget, lykkedes det for Handicaprådet i 

samarbejde med Hvidovre Kommune at gennemføre et spændende dialogmøde med knap 150 

interesserede deltagere, der repræsenterede en række forskellige handicaporganisationer, pårørende 

til handicappede, medarbejdere fra kommunens forskellige forvaltningsgrene og lokale politikere. 

 

Til at sætte gang i debatten var centerleder Mogens Widerholt, formand for PTU og en af Danmarks 

repræsentanter i FN’s arbejdsgruppe for tilvejebringelse af en handicapkonvention, Holger 

Kallehauge samt borgmester Milton Graff Pedersen inviteret til at give deres bud på mulige 

elementer i en handicappolitik. 

 

Herefter blev oplæggene drøftede ved en række cafe-borde, hvor deltagerne ved hvert bord skulle 

prøve at finde frem til fire emner, der burde indgå i en handicappolitik. 

 

Resultaterne blev samlet sammen og indgår nu i det videre arbejde med at få udformet en 

handicappolitik for Hvidovre Kommune. 

 

Dialogmødet gav anledning til mange positive tilkendegivelser. En af de bedste set fra Handicap-

rådets side var nok den, at flere handicappede gav udtryk for stor tilfredshed ved at blive hørt og 

taget alvorligt. Det var ikke sket før! Så de glæder sig til at se og mærke resultatet. 

 

Herudover bør det nævnes, at ved indgangen til mødestedet var der i dagens anledning etableret en 

handicapsluse. Her kunne deltagere selv prøve nogle af de udfordringer, som handicappede møder i 

hverdagen og se nogle løsninger på udfordringerne, blandt andet i form af køkkenborde og skabe, 

der kunne hæves og sænkes, gode håndlister man kan gribe om, greb og hjælpemidler til at åbne 

uhåndterlige låg med, computer med talesyntese, busstandere med lys på køreplaner og gode 

ramper ved høje kantsten. 

 

2.3.  Tilgængelighed til byens udearealer og bygninger 

I fortsættelse af de foreløbige drøftelser i 2007 med Teknik- og Miljøudvalget om den fysiske 

tilgængelighed til byens udearealer og bygninger blev der i 2008 foretaget en omfattende 

registrering af en række lokaliteter, hvor den fysiske tilgængelighed kunne forbedres. 

 

Registreringen blev udført af tilgængelighedsrevisor Connie K. Nielsen, Vej- og Parkafdelingen i 

samarbejde med repræsentanter fra Handicapafdelingen, Ældrerådet og Handicaprådet. 

 

Resultat blev blandt andet et omfattende registreringsmateriale, der anskueliggør en række 

problemstillinger, der enten snarest eller på længere sigt bør søges forbedret. Endvidere blev der 

udarbejdet en foreløbig prioriteret liste over konkrete forhold, som forvaltningen arbejder efter. 

 

Nogle af de forhold, som arbejdsgruppen blandt andet blev opmærksom på, var problemerne med 

nedslidte afmærkninger af fodgængerfelter, manglende ramper ved fodgængerovergange, ujævne 

fliser, overkørsler med ”skæve” brosten, defekte lydsignaler, busstandere med ulæselige køreplaner 

og lygtestandere, der var placeret midt i naturlige ganglinier.  
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På baggrund af den konkrete liste over forhold, der bør søges afhjulpet, samt ønsker fra Ældrerådet 

og Handicaprådet om forbedringer af den fysiske tilgængelighed til byens udearealer og bygninger, 

blev det politisk prioriterer at der i 2009 vil være midler til rådighed til at afhjælpe en del af 

problemerne. 

 

På sigt håber Handicaprådet på, at det også lykkes at få registreret kommunens bygninger, så de kan 

gøres mere tilgængelige for personer med handicap.  

   

2.4.  Høringssvar 

I løbet af 2008 har handicaporganisationerne på Handicaprådets vegne afgivet ikke mindre end 38 

høringssvar, svarende til det antal sager, som rådet modttog i løbet af året.. Sagerne drejer sig om 

vidt forskellige emner, der spænder fra tilsyn med kommunens plejeboliger og bofællesskaber, 

kvalitetskrav til hjælpemidler til handicappede, til sager på ventelisten til ergoterapeuter, til 

redegørelser for udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet til 

rammeaftaler for de samme områder. 

 

Som tidligere tilkendegivet må der ikke være tvivl om, at det på den ene side er en spændende måde 

at få indsigt i sager om lokale forhold i relation til borgere med handicap. På den anden side må der 

heller ikke være tvivl om, at det har været et tidskrævende arbejde at gennemgå de mange sager og 

forholde sig til det indholdsmæssige, især når det i de fleste tilfælde skal ske inden for en kort 

tidsfrist.  

 

Selv om der er tale om relativt mange sager, som både tager tid at sætte sig ind i og som skal 

besvares på kort tid, føler jeg, at det er vigtigt, at Handicaprådet fremfører sine synspunkter, da alle 

svarene indgår i behandlingen af de enkelte sager. Det har da også vist sig, at flere af vores 

synspunkter har bidraget til at præge beslutningerne i enkelte sager.   

  

Oversigten over samtlige høringssvar i 2008 fremgår af bilag 2. 

 

2.5.  Konference og seminar 

Konference om kommunale Handicapråd 

Den 9. juni 2008 deltog fire repræsentanter fra Handicaprådet sammen med ældre- og handicap-

konsulent Betina Engelhardt Rasmussen i Det Centrale Handicapråds, DCH, konference i Nyborg 

om de kommunale Handicapråd. Konferencens hovedtema var  at sætte borgere med handicap på 

den kommunalpolitiske dagsorden.  

 

På konferencen optrådte teatergruppen Teaterspektrums skuespillere i de mangeartede roller, der 

kan opleves, når et Handicapråd holder møde, hvad enten man er kommunalpolitiker, embedsmand 

eller repræsentant fra en af handicaporganisationer eller man er en sammenblanding af disse roller. 

Hvor om alting er, så gav skuespillerne et fantastisk og tankevækkende billede af, hvordan man 

holder møder i handicaprådene, når der ikke er en fælles dagsorden og embedsmænd pludselig 

ønsker at optræde som kommunalpolitiker. En spændende og meget tankevækkende oplevelse. 

 

Næsten forventeligt gav forestillingen anledning til en god og spændende dialog om, hvordan 

handicaprådene kan tilrettelægge deres arbejdet i samarbejde med forvaltningerne på en 

hensigtsmæssig måde. 

  

Konferencen sluttede af med et indlæg om status for det videre arbejde med at få oversat og 

ratificeret FN’s Handicapkonvention. 
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Seminar om tilgængelighed  

Den 3. juni 2008 afholdte Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, i lighed med de sidste par år et 

seminar om tilgængelighed, denne gang med titlen: Arkitekttur og tilgængelighed. I seminariet 

deltog to repræsentanter fra Handicaprådet og en stedfortræder. 

 

På seminariet blev der sat fokus på, om god arkitektur, sund økonomi og krav til fysisk tilgænge-

lighed for personer med handicap kunne forenes. Mulighederne for at forene de tre emner blev 

belyst af en række oplæg og konkrete projekter, blandt andet Bolig for alle, Big-Hause og Det Nye 

Operahus i Oslo. 

 

Konklusionen på drøftelserne blev, at med lidt omtanke, er det muligt at forene både god arkitektur, 

sund økonomi og tilgængelighed på både en spændende og en tilfredsstillende måde.       

 

2.6.  Andre aktiviteter 

Besøg hos Intervare 

Den 30. januar 2008 deltog et par repræsentanter fra Handicaprådet sammen med repræsentanter fra 

Ældrerådet og Social- og Sundhedsforvaltningen i et besøg hos Intervare i Rødovre. Firmaet er en 

af leverandørerne af dagligvarer til borgere i Hvidovre, der har timeldt sig indkøbsordningen. 

 

Repræsentanter fra virksomheden redegjorde for virksomhedens start, indkøbspolitik og 

leveringsstrategi, der på ene side er baseret på en kombination af moderne informationsteknologi, 

kvalitetsprodukter og levering til tiden og sikre sig, at varerne leveres til den borger, der har bestilt 

dem. Hele processen koordineres løbende med Hvidovre Kommune for at sikre det bedst mulige 

resultat.    

 

Rehab-Messen 2008 

I maj måned besøgte to repræsentanter fra Handicaprådet Rehab-Messen i Bella Centret og blev 

præsenteret for et stort udbud af de mange hjælpemidler, der findes til handicappede. Det må 

erkendes, at udbuddet er stort og omfattende. Problemet er nok snarere at få et tilfredsstillende 

overblik over hvilke hjælpemidler, der findes, og hvor de kan skaffes.  

 

Budget 2009  

Som forberedelse til forhandlinger om budgettet for 2009 og overslagsårene 2010-12. fremsendte 

Handicaprådet i juni 2008 ønsker til budgettet. Ønskerne blev grundigt overvejet i lyset af den 

erkendelse, at det økonomiske råderum for nye tiltag i Hvidovre i 2009 ville være ret begrænset.  

 

De fremførte ønsker fokuserede primært på tilvejebringelse af forbedringer for borgere med 

handicap. Handicaprådet foreslog blandt andet at der blev afsat midler til:  

 

- oprettelse af tilbud på forsøgsbasis om musikundervisning for unge og voksne med handicap 

 

- tilbud på forsøgsbasis om svømmeundervisning til unge med handicap 

 

- genoptræning i varmtvandsbassin 

 

- fornyelse og vedligeholdelse af hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse og 

 

- forbedring af den fysiske tilgængelighed til byens udearealer og bygninger. 

 

Ikke uventet blev det ikke muligt at opfylde alle ønsker, men Handicaprådet kunne glæde sig over, 

at der trods alt blev afsat ca. 1 mio. kr. til forbedring af  den fysiske tilgængelighed til byens 

udearealer og bygninger. 
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FN’s Handicapkonvention  

I løbet af 2008 deltog flere medlemmer i forskellige arrangementer, hvor FN’s Handicapkonvention 

blev fremlagt og drøftet. Og ved årets udgang forelå den officielle danske oversættelse af 

konventionen. Nu venter især repræsentanterne for Danske Handicaporganisationer i Handicaprådet 

spændt på, om Folketinget som planlagt omkring 1. april 2009 vil ratificere konventionen, så 

borgere med handicap kan opnå samme rettigheder som landets øvrige borgere.  

 

3.0. Handicappolitik 

På baggrund af de mange konstruktive tilkendegivelser i efteråret 2008 på Dialogmødet om 

tilvejebringelse af en handicappolitik er der i Handicaprådet enighed om at arbejde videre med 

opgaven i det spor, der nu er lagt ud. 

   

Endvidere er der i Handicaprådet enighed om, at det er vigtigt at få tilvejebragt en kvalificeret 

handicappolitik på linie med eksempelvis sundhedspolitikken og børnepolitikken. Der er også 

enighed om, at det er kommunalbestyrelsen, der både skal beslutte at tilvejebringe en 

handicappolitik og i sidste ende skal godkende handicappolitikken for Hvidovre Kommune. 

Der er også enighed om, at det er en krævende opgave at tilvejebringe en handicappolitik. 

 

I lyset af de konstruktive drøftelser på Dialogmødet skulle der dog nu være muligt at tilvejebringe et 

godt grundlag til iværksættelse af de politiske forberedelser til udformning af en handicappolitik for 

Hvidovre Kommune. 

   

I Handicaprådet er der dog enighed om, at det fortsat vil være nyttigt at blive orienteret om de 

problemstillinger, der knytter sig til hele handicapområdet samtidig med, at der foretages en 

kortlægning af de tilbud, der allerede findes i kommunen til borgere med handicap. 

 

Nogle af de elementer en handicappolitik kunne indeholde, vil være signaler om en bedre 

tilgængelighed til byens udearealer og bygninger og til informationer om kommunens tilbud til 

borgere med handicap. 

 

4.0.  Visioner for Handicaprådets virke i 2009   

Som nævnt er det blandt andet planen i løbet af 2009 at Handicaprådet kan bidrage med 

synspunkter ved tilvejebringelse af en handicappolitik for Hvidovre Kommune på grundlag af 

signalerne fra Dialogmødet. Det er således hensigten at fortsætte den løbende orientering om den 

nuværende indsats i de forskellige forvaltningsgrene. Samtidig er det hensigten at foretage en 

kortlægning af eksisterende tilbud til borgere med handicap.  

 

Endvidere håber Handicaprådet i samarbejde med Ældrerådet og Teknisk Forvaltning at kunne 

medvirke til at gøre byens udearealer og bygninger endnu mere tilgængelig for alle borgere i 

Hvidovre og for personer med handicap via de midler, der er afsat på bettet for 2009 til formålet.    

 

Desuden er det hensigten at udbygge samarbejdet med beslægtede råd, udvalg og foreninger i 

Hvidovre med det klare sigte at forbedre forholdene for personer med handicap i Hvidovre.  

 

I det omfang det er muligt vil Handicaprådet endvidere stile mod at gøre rådets virke mere synligt 

gennem nye tiltag og forhåbentligt et borgermøde om en mulig handicappolitik, gennem kontakt til 

lokale medier samt ved deltagelse i konferencer og kurser.  

 

Handicaprådet  

Torben Olesen, 

Formand 

Fremlagt og tiltrådt på Handicaprådets møde den 11. marts 2009.  
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Bilag 

1. Medlemmer og stedfortrædere af Handicaprådet  

2. Høringssvar 2008 

 

 

Bilag 1 

 

Medlemmer og stedfortrædere af Handicaprådet den 31. december 2008 

 

Medlemmer og stedfortrædere valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer 

 Viceborgmester Helle Adelborg  

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Finn Gerdes  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Susanne Brixum 

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Fritzbøger   

 Kommunalbestyrelsesmedlem Benthe Viola Holm  

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Jelund 

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Erik Frølund Thomsen  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Falcon  

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Kim Østerberg  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Dencker  

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Mikkel Dencker  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Karl-Erik Høholt Jensen 

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Broholm  

 

Medlemmer valgt af Danske Handicaporganisationer – Hvidovre Afdeling:  

 Torben Olesen, formand, Hvidovrevej 97 H, Dansk Blindesamfund  

Stedfortræder: Knud-Erik Overgaard, Vestre Messegade 9 B, st., Danske Blindesamfund  

 Knud Søndergaard, næstformand, Langåvej 41, Danske Døves Landsforbund  

Stedfortræder: Grete Jensen, Søbyvej 2, Danske Døves Landsforbund  

 Connie Albrechtsen, Avedøre Enghavevej 3, Landsforeningen Autisme 

Stedfortræder: Vakant.   

 Grethe Jørgensen, Bytoften 9, 2. th., Muskelsvindfonden 

Stedfortræder: Niels Jensen-Storch, Brostykkevej24, Høreforeningen  

 Helle Drøhse Kilde, Brostykkevej 97 B, LEV 

Stedfortræder: Ulla Stegemüller, Strandhavevej 204, st., LEV  

 Helle Mathiasen, Hvidovregade 14 B, Gigtforeningen 

Stedfortræder: Ib Tolderlund, Torstensvej 3, Gigtforeningen  

 Kim L. Jørgensen, Ærtebjergvej 81, Scleroseforeningen 

Stedfortræder: Anni M. Knøsgaard, Elme Alle 9 A, Scleroseforeningen 
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Bilag 2  

 

Høringssvar i 2008 

 

Oversigt over høringssvar afgivet af handicaporganisationer på Handicaprådets vegne. 

 

Nr.  -  Afsendt  -  Emne  -  Bemærkninger 

 

1.  08.01.08  -  Valg til brugerråd i Aktivitetscentret  -  HR tilslutter sig, at Klub Hvid bliver 

repræsenteret i centerets brugerråd. 

 

2.  08.01.08  -  Venteliste på ergoterapeuter  -  HR tager orienteringen om status for sagerne på 

ventelisten til efterretning. 

 

3.  04.02.08  -  Sundhedspuljen 2008  -  HR tilslutter sig forvaltningens oplæg og foreslår, at børn 

med handicap inddrages i Mini-OL. 

 

4.  07.02.08  -  Redegørelsen til KKR om det fremtidige samarbejde om specialundervisning 

og sociale tilbud til borgere med funktionsnedsættelse m.v.  -  HR tilslutter sig Social- og 

Sundhedsforvaltningens samt Skole- og Kulturforvaltningens opfattelse om at der fortsat bør 

satses på kvaliteten i tilbuddene. Samtidig opfordrer HR kommunen til også at overveje 

muligheden for at oprette et krisecenter for voldsramte mænd på linie med krisecentrer for 

voldsramte kvinder. 

 

5.  14.02.08  -  Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelser efter § 100 i 

serviceloven  -  HR tager resultatet af undersøgelsen til efterretning.    

 

6.  24.02.08 - Tilsyn af Hvidovre Kommunes plejehjem og bofællesskaber i 2007  - Da resultat 

af tilsynene i 2007 i alt væsentlighed forekommer tilfredsstillende tager HR redegørelsen for de 

gennemførte tilsyn af plejehjem og bofællesskaberne til efterretning.      

 

7.  25.02.08  -  Redegørelsen til Det Regionale Udviklingsråd  -  HR tager redegørelsen om 

udviklingen på social- og specialundervisningsområdet til Det Regionale Udviklingsråd til 

efterretning.  

 

8.  28.02.08  -  Organisering og praksis i den udførende hjemmepleje  -  HR tager tager den 

gennemførte ændring af organiseringen af hjemmesyge-plejen til efterretning.    

 

9.  28.02.08  -  Klagesager forelagt Klagerådet 1. september 2007 - 31. januar 2008  -  HR 

tager orienteringen om status for sager forelagt Klagerådet fra 1. september 2007 til 31. januar 

2008 til efterretning. 

 

10.  06.03.08  -  Virksomhedsplan for den samlede beskæftigelsesindsats i 2008  -  HR tilslutter 

sig i princippet virksomhedsplanen idet HR foreslår, at Jobcentret iværksatte en proces med 

henblik på at ”udvikle” antallet af job med løntilskud til personer med førtidspension, tidligere 

omtalt som skånejob, og til personer med funktionsnedsættelse.   

 

11.  17.03.08  -  Standardkontrakt for administration og udbud af kørselskontrakter med  

handicappede  -  HR tilslutter sig kontrakten. HR skal dog meget anbefale, at forvaltningen 

nøje følger udviklingen på området specielt om serviceniveauet overholdes, så der eksempelvis 

ikke opstår unødige lange vente- eller transporttider end angivet i servicekriterierne.   
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12.  08.04.08  -  Kvalitetsstandarder om aktivitets- og samværstilbud efter § 79 og 104 i lov om 

social service  -  HR finder at kunne tilslutte sig indholdet i kvalitetsstandarden som beskrevet.   

 

13.  08.04.08  -  Kvalitetsstandarder for støttecenter ved bofællesskaberne  -  HR finder at 

kunne tilslutte sig indholdet i kvalitetsstandarden. 

 

14.  08.04.08  -  Kvalitetsstandarder for Socialpsykiatrien og Støtte- og kontaktordningen efter 

§ 85 og 99 i lov om social service  -  HR kan tilslutte sig indholdet i kvalitetsstandarden, da HR 

er bekendt med, at standarden fungerer tilfredsstillende på det menneskelige og faglige plan og,  

at standarden teknisk set svarer til den, der blev godkendt sidste år af kommunalbestyrelsen. 

 

15.  08.04.08  -  Nye plejeboliger, Byvej, Hvidovre  -  HR kan i princippet tilslutte sig, at projektet 

søges gennemført som udvidet bygherreudbud og realiseret med de skitserede supplerende 

faciliteter blandt andet i form af et større rum til omsorgs- og serviceaktiviteter. 

 

16.  08.04.08 - Redegørelse for rammeaftalen for det sociale område 2009  -  HR finder at kunne 

tilslutte sig redegørelsen, da intentionerne bag indholdet af de omtalte ydelser forekommer 

rimelige og må betragtes som acceptable. Det må dog erkendes, at det er vanskeligt at få et klart 

og samlet overblik over sammenhængen mellem de enkelte behov og forventninger til det 

indholdsmæssige, når redegørelsen skal afleveres i skabeloner. Så på linie med forvaltningen 

kan HR kun meget anbefale, at skabelonerne forenkles og gøres langt mere læsevenlige. 

 

17.  08.04.08  -  Redegørelsen for rammeaftale på specialundervisningsområdet 2009  -  HR 

finder at kunne tilslutte sig redegørelsen, da intentionerne bag indholdet af forventningerne og 

krav til de omtalte tilbud både for børn og voksne skal være relevante og af god faglig kvalitet. 

 

18.  08.04.08  -  Redegørelse for det mellemkommunale samarbejde på specialundervisnings-

området  -  HR finder at kunne tilslutte sig redegørelsen, da intentionerne bag indholdet af 

forventningerne og krav til de omtalte tilbud både for børn skal være relevante og af god faglig 

kvalitet. 

 

19.  08.04.09  -  Handlingsplan til den fortsatte implementering af sundheds- og 

forebyggelsespolitik  -  HR finder at kunne bakke op om handlingsplanens mange elementer og 

har især bemærket, at der blandt andet vil blive fokuseret på personer med varige handicap, 

genoptræning og adgang til offentlige bygninger. 

 

20.  08.04.08  -  Tidsfrister for sagsbehandling i Social- og Sundhedsforvaltningen  -  HR 

finder at kunne tilslutte sig de anførte tidsfrister. Rådet skal dog foreslå, at tids-fristerne 

revurderes en gang årligt på grundlag af opnåede erfaringer, for udgåede og nye sagstyper. 

Endvidere skal HR foreslå, at forvaltningen hver tredie måned kontakter de borgere, der har 

sager under behandling og som erfaringsmæssigt tager mere end tre måneder at tage stilling til, 

for at gøre opmærksom på, at sagen fortsat er under behandling. 

 

21.  29.04.08  - Ansøgning til Forebyggelsesfonden om støtte til projektet Stress og trivsel  -  

HR kan kun anbefale, at ansøgningen godkendes af Social- og Sundhedsudvalget. 

 

 

22.  29.04.08  -  Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger 2008  -  HR finder 

umiddelbart kvalitetskravene til leverandører af kommunale serviceydelser og det tilhørende 

ydelseskatalog til beboere i plejeboliger og beskyttede boliger acceptabelt.  
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23.  29.04.08  -  Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2008  -  Umiddelbart finder 

HR kvalitetsstandarden acceptabel. Specielt har Rådet heftet sig ved, at der er sat fokus på 

begrebet fleksibilitet til glæde for borgeren samt, at der ved rengøring nu er taget højde for 

borgere med allergi eller astma. Herudover vil HR på ny gerne opfordre Social- og Sundheds-

forvaltningen til at forbedre kvalitetsstandarden på et enkelt punkt, nemlig: at indkøbsordningen 

udvides fra maksimalt eet månedligt besøg i bank og på posthus til mindst to besøg, så borgeren 

ikke skal ligge inde med større pengebeløb samt, at der åbnes op for hjælp til besøg hos lægen 

eller på hospitalet. 

 

 

24.  29.04.08  -  Kvalitetsstandarder på træningsområdet 2008  -  Umiddelbare er det HR’s 

opfattelse, at hovedindholdet af de to kvalitetsstandarder og de tilhørende ydelseskataloger på 

træningsområdet forekommer rimelige. HR skal dog på ny anbefale, at kommunen alvorligt 

overvejer at supplere de eksisterende træningslokaler i tilknytning til plejehjemmene på 

Krogstenshave og Strandmarkshave med nye træningsfaciliteter, eksempelvis i Frihedens 

Idrætscenter, hvor der måske på længere sigt også ville være muligt at etablere et 

varmtvandsbassin.  

 

25.  29.04.08  -  Timeprisberegningen for hjemmehjælpsydelser for perioden 2008-09  -  HR 

tager de nye timepriser til efterretning. 

 

26.  08.08.08  -  Budgetforslag 2009 og overslagsårene 2010-12  -  Trods en kombination af 

kommunens manglende økonomiske muligheder for at iværksætte nye væsentlige tiltag og 

ønsket om at fastholde det nuværende serviceniveau håber HR dog, at det ikke vil være til 

hinder for, at der i budgetternes overslagsår kunne gives nogle signaler om, hvilke nye tiltag, 

kommunen overvejer at iværksætte i relation til borgere med handicap, eksempelvis vforbedring 

af  fysiske tilgængelighed til byens udearealer og bygninger. 

 

27.  08.08.08  -  Handleplan for kommunens hjemmepleje  -  Da de påtænkte ændringer efter det 

oplyste ikke medfører forringelser af kvaliteten af ydelserne, tager HR handleplanen til efterret-

ning. 

 

28.  08.08.08  -  Udbudsmateriale for 72 plejeboliger ved Byvej, Hvidovre  -  HR værdsætter til 

fulde kommunens plan om at udvide antallet af plejeboliger. På baggrund af det foreliggende 

forslag til udbudsmateriale skal HR som tidligere anført meget opfordre til, at bebyggelsen 

gøres så fysisk tilgængeligt som overhovedet muligt ved blandt andet etablering af niveaufrie 

adgangsveje, naturlige og anlagte ledelinier, valg af forskellige farver til gulve, vægge, lofter og 

døre, god belysning af gange og opholdsarealer samt tydelig skiltning. 

 

29.  26.08.08  -  Den reviderede sundhedsaftale  -  Da aftalerne bygger på den relative nye 

fordeling af opgaverne på sundhedsområdet mellem regionen og kommunen og erfaringerne fra 

det første år samt at aftalerne løbende præciseres tager HR aftalerne til efterretning, idet rådet 

meget skal opfordre kommunen til at sikre, at kommunikationen mellem hospital, kommunen 

og borgeren fungerer tilfredsstillende både ved udskrivning og hjemkomst til egen bolig. 

 

30.  09.09.08  -  Rammeaftale 2009 for social- og specialundervisningsområdet  - Det er HR’s 

opfattelse, at de fremlagte aftaler forekommer rimelige set i lyset af de usikkerhedsfaktorer, der 

fortsat gør sig gældende med hensyn til omfang, behov, kvalitet, økonomi m.v.  

 

Det ændrer dog ikke ved den opfordring, som HR tidligere har givet udtryk for nemlig om en 

redegørelse fra forvaltningen om gode og mindre gode erfaringer med rammeaftalen for 2007 

og 2008 til brug ved Handicaprådets kommende udtalelser over rammeaftalerne. Rådet tænker 
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blandt andet på eventuelle indkøringsproblemer med de nye opgaver, som kommunen overtog 

fra amtet, om der har været problemer med ventelister, om abonnementsordninger og 

takstberegninger fungerer tilfredsstillende eller om samarbejdet med de øvrige kommuner 

fungerer tilfredsstillende. 

 

31.  17.09.08  -  Valg af repræsentant og suppleant til Brugerrådet for motionsparken ved 

Hvidovre Rådhus  -  HR har valgt Helle Mathiasen som medlem til Brugerrådet og Connie 

Albrechtsen til suppleant. 

 

32.  18.09.08  -  Udbudsmateriale om inkontinensprodukter  -  Det er HR’s umiddelbare opfat-

telse at oplægget forekommer rimeligt med undtagelse af et enkelt meget væsentligt punkt.  Det 

drejer sig om delkriterierne for valg af produkter, hvor økonomien både i delbud-1 og delbud-2 

vægtes mere end kvaliteten og dermed pruduktets egnethed i brug. Af materialet fremgår det 

således, at økonomien i delbud-1 vægter med 60%, mens kvaliteten kun vægter med 25%. Efter 

HR’s opfattelse burde de to procentsatser byttes om subsidiært som et minimum være af samme 

størrelsesorden.  

 

33.  23.09.08 -  Samarbejdsaftalen på social- og specialundervisningsområdet i Region 

Hovedstaden  -  På det foreliggende grundlag finder HR at kunne tiltræde samarbejdsaftalen på 

såvel det sociale område som på specialundervisningsområdet.  

 

34.  28.09.08  -  Indretning af Hvidovre Kommunale Musikskole på Sønderkærskolen  -  HR 

kan kun meget anbefale, at kommunen søger Erhvervs- og Byggestyrelsen om økonomisk støtte 

til gennemførelse af de mange tilgængelighedsarbejder i forbindelse med indretning af de eksi-

sterende lokaler til musikskolen af de midler der er afsat til formålet i tilgængelighedspuljen. 

 

35.  05.10.08  -  Aftale om det kommunale samarbejde på specialundervisningsområdet  -  På 

det foreliggende grundlag finder HR at kunne tiltræde samarbejdsaftalen på  specialundervis-

ningsområdet. HR har i den forbindelse med tilfredshed blandt andet konstateret, at det er 

hensigten at sikre et klubtilbud i forlængelse af specialundervisningstilbuddet. 

 

36.  26.10.08  -  Indretning af musikskole på Sønderkærskolen  -  Det er HR’s umiddelbare 

opfattelse, at programmet forekommer velovervejet både med hensyn til disponering og  

nyindretning af de eksisterende lokaler til musikskole. Endvidere er der i stor udstrækning tænkt 

på at gøre lokalerne så tilgængelige som muligt for borgere med handicap. HR skal dog meget 

anbefales, at tilgængeligheden i alle væsentlige detaljer søges øget mest muligt.   

 

37.  03.11.08  -  Kontraktmål 2009 for kommunens institutioner på social- og sundheds-

området  -  Da oplægget som helhed forekommer rimelig og er udarbejdet i samarbejde med 

brugerne og personalet, er HR indforstået med, at der arbejdes videre med kontraktstyring og 

mål efter de skitserede retningslinier. 

 

38.  02.12.08  -  Visitationskriterier til plejehjem eller beskyttede boliger og om afskaffelse af 

spiseordning ved genoptræning  -  På det foreliggende grundlag finder HR at kunne tiltræde 

de skitserede retningslinier til visitation af borgere til plejehjem eller beskyttede boliger. 

Endvidere tager HR til efterretning, at spiseordningen i forbindelse med genoptræningstilbuddet 

på Strandmarkshave bortfalder med virkning fra 1. januar 2009. 


