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1.0. Velkomst og præsentation 
T.O. byder velkommen til første møde i det nye Handicapråd, der har 
funktionsperiode fra 1.1.2010 til 31.12.2013.  
 
Der foretages præsentationsrunde blandt rådets medlemmer. 
 
T.O. har været formand i forrige periode, det har været 4 år med 
spændende drøftelser og inspirerende synspunkter. Der har været 
foretaget et godt og konstruktivt arbejde i Hvidovre Handicapråd, et arbejde 
der forhåbentlig fortsætter de kommende 4 år. Et af de vigtigste punkter 
Handicaprådet har opnået i første funktionsperiode har været, at få sat 
borgere med handicaps vilkår på dagsordenen. Det er lykkedes i høj grad, 
idet handicapaspektet i langt højere grad er i fokus i dag hos såvel 
politikere, som embedsmænd og borgere i kommunen. 
 
2.0. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 
3.0. Valg af formand og næstformand 
Følgende blev valgt: 
Formand Torben Olesen (T.O.) 
Næstformand Kenneth F. Christensen (K.F.C.) 
 
4.0. Vedtægter og forretningsorden for Handicaprådet 
       – bilag 1 og 2 
Vedtægterne: 
Vedtægterne blev behandlet og tilsluttet af Hvidovre Handicapråd.  
 
K.S. spørger ind til hvorvidt det er lovligt, at det udelukkende er DH 
medlemmerne af rådet, der afgiver høringssvar.  
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K.S. påpeger, at det lige såvel kunne være DH-Hvidovre, der afgiver 
høringssvar og ikke Handicaprådet. 
I relation til § 4, stk. 6 blev det vedtaget, at følge den nuværende 
procedure, samt at undersøge lovmæssigheden i delingen hvor DH-
medlemmer alene afgiver høringssvar på vegne af Handicaprådet.  
Er denne opdeling ikke lovlig vil vedtægterne blive fremlagt for KB med 
justeringer i relation til persongruppen for høringssvar. 
 
Forretningsorden:  
Forretningsorden godkendt med mindre rettelse i § 4 stk. 1. der ændres til: 
Hvidovre Handicapråd kan afholde ordinært møde hver 2. måned, såfremt 
budgetrammen overholdes. 
 
Det blev derudover vedtaget, at der fastholdes procedure med 
fremsendelse af materiale via mail samt fremsendelse af 2 stk. print af 
større bilag mm. direkte til formanden for rådet.  
Ønsker andre af rådets medlemmer materiale tilsendt i print, kan de sende 
en mail til sekretariatet, der efterfølgende vil fremsende materialet i print. 
 
5.0. Meddelelser 
T.O. orienterer: 

 Handicaprådet afholdte i samarbejde med Hvidovredebatten et 
debatarrangement på hovedbiblioteket d. 12.1.2010. Arrangementet 
var en afslutning på en månedsdebat på Hvidovredebatten om 
kommunikation ml. borgere med og uden handicap, og var Hvidovre 
Handicapråds måde at markere FN’s internationale handicapdag. 
Det var en vellykket aften med nogle gode og inspirerende indlæg. 

 

 Der afholdes den nationale årlige konference for Handicapråd 10. 
maj 2010 på Nyborg Strand. Årets tema er arbejdet i de lokale 
Handicapråd. Der vil komme tilmeldingsinformationer på det 
centrale Handicapråds hjemmeside. 

 

 Hvidovre Handicapråd har modtaget en folder vedrørende 
tilgængelig idrætsarkitektur. Folderen er uddelt til samtlige af rådets 
medlemmer. 

 
6.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 2. december 2009 

– bilag 3 
Ingen bemærkninger. 
 
7.0. Mødeplan 2010  
 
I.F. foreslog at ændre mødetid fra kl. 19.00 til kl. 20.00 såfremt møderne 
afholdes på onsdage. Alternativt ønskes en anden mødedag. 
 
Forslaget blev behandlet og det blev vedtaget, at fastholde den fremlagte 
mødeplan med bemærkning om, at I.F. fremadrettet vil deltage i rådets 
møder fra kl. ca. 20.10 eller sende sin stedfortræder. 
 
Følgende mødeplan blev vedtaget: 
- 12. maj 2010 kl. 19.00 - Ordinært møde 
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- 15. september 2010 kl. 19.00 - Ordinært møde 
- 17. november 2010 kl. 19.00 - Ordinært møde 
- 03. december 2010. - Markering af FN’s Internationale Handicapdag 
 
8.0. Besvarelse af sager sendt i høring i Handicaprådet 
Afklaring af proceduren til besvarelse af høringssager. 
Emnet blev behandlet under pkt.4 
 
9.0. Årsberetning for 2009  
T.O.: Det er lykkedes for Hvidovre Handicapråd at markere sig på mange 
gode områder i 2009. Det er desværre også en realitet, at økonomien er 
presset på samtlige områder. Kommunalreformens konsekvenser er blevet 
synliggjort på godt og ondt, og handicapområdet er et af de områder der 
efter reformen er blevet presset på samtlige fronter. 
I 2009 har Hvidovre Handicapråd blandt andet markeret sig i relation til 
tilgængelighed til det nye plejecenter Dybenkærshave, i relation til bus 132 
og i relation til samarbejdet med Ældrerådet. Det er blevet synligt, at 
handicappede vilkår er på dagsorden, og med afsæt heri, er det 
Handicaprådets mål at få en handicappolitik på sporet. Disse emner er søgt 
indarbejdet i udkastet til Handicaprådets årsberetning 2009. 
 
K.S.: I relation til afsnittet vedrørende handicappolitik syntes jeg, at vi bør 
markere skarpere, at en politik skal udarbejdes. Det må være vores mål at 
politikken bliver lavet her i 2010. I relation til afsnittet om det manglende 
økonomiske råderum, så er det vel i bund og grund en politisk prioritering? 
 
K.F.C.: Det er vigtigt, at handicapaspektet er i højsædet. Vi skal dog også 
være realistiske i forhold til den økonomiske situation. Vi er skåret ind til 
benet og det er svært at finde rum til udvidelser lige nu. Det er ikke fordi 
viljen ikke er der, men vi mangler midler til at få viljen ført igennem. 
 
P.F.: Hvis det er vanskeligt at få et tilstrækkeligt økonomisk råderum afsat, 
så mener jeg at Handicaprådet bør fokuserer på, at få Handicappolitikken 
indarbejdet i vores generelle politikker. Vi har ikke separate konti på særlig 
mange områder, specialundervisningsområdet er også hårdt ramt. 
Handicaprådet har fået sat det fodaftryk, at politikerne og forvaltningerne 
tænker aspektet ind.  
 
N.J.S.: Jeg hæfter mig ved afsnittet om det manglende økonomiske 
råderum. Der var afsat en tilgængelighedspulje i 2009. Det er der ikke i 
2010, men kommer den ikke igen i 2011? Der er vel også penge andre 
steder i systemet? 
 
P.F.: Det er rigtigt, at mange forskellige steder i systemet ydes en masse 
forskellige tiltag. Der er nok mere fokus på, at der mangler midler til nye 
typer tiltag i relation til generelle forbedringer. 
 
N.T.: Hvis der mangler penge, skal vi kigge på fundraising området. Der er 
mange midler at hente der. Selvfølgelig skal vi have nye tiltag, så må vi se 
på nye måder at finansiere dette på. 
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T.O.: Det er korrekt, at der blev afsat en tilgængelighedspulje i 2009. Der er 
lagt op til en ny pulje i 2011, men der er endnu ikke vedtaget budget, så 
reelt er der ingen tilgængelighedspulje fremadrettet. 
 
P.F.: Digitaliseringen vinder frem og flere og flere af kommunens ydelser 
bliver digitaliseret. Det er meget vigtigt, at Handicaprådet holder fokus på 
tilgængelighed, og ikke kun den fysiske tilgængelighed, men også den 
kommunikative tilgængelighed. Vi har talt om dette aspekt tidligere, og det 
er vigtigt, vi husker det. 
 
T.O.: Det er korrekt, at vi har talt om dette svært definerbare begreb om 
kommunikativ tilgængelighed. 
 
K.S.: Kunne man eventuelt bruge begrebet universel tilgængelighed, for at 
illustrere, at det drejer sig om mere end den fysiske tilgængelighed. 
 
P.F.: Det er et flot begreb, men jeg tror ikke jeg ville ane hvad det betyder 
medmindre jeg havde deltaget i Handicaprådets møder. 
 
H.M.: Det er en vigtig pointe i relation til digitaliseringen. Hvis man ikke 
mestrer den digitale verden kan det være svært i dag blot at låne en bog på 
biblioteket. Jeg syntes bestemt, vi skal have fokus på dette emne. 
 
10.0. Henvendelse fra Klub Absalon om manglende støtte til unge 

døves deltagelse i klubaktiviteter i andre kommuner - Bilag 5.   
v. Anne Moebius 
Der blev uddelt kopi af svarskrivelse til Absalon fra Skole og Kultur. 
 
A.M.: Udgangspunktet for denne henvendelse har en forhistorie. Absalon 
har haft 3 medlemmer fra Hvidovre gående i klubben uden betalingstilsagn. 
Klubben har henvendt sig for at få dækket betalingen fra de sidste 3 år 
tilbage, det har Hvidovre Kommune givet afslag på, idet der ikke er 
foretaget en visitation til klubben. Der betales ikke regninger uden et 
betalingstilsagn. 
Som skrivelsen fra Skole- og Kultur viser, har der også været tvivl om 
hvilke paragraffer tilbuddet drives ud fra. Skole og Kultur har tidligere været 
inde på tilbudsportalen og se hvilken slags tilbud Absalon er. Her var der 
ikke nævnt de rette paragraffer. Hvidovre Kommune har ikke tidligere fået 
oplyst, at det var en § 104 institution. Hvis der fremsendes ansøgninger ud 
fra § 104 vil den blive sendt til Social- og Sundhedsforvaltningen, som 
naturligvis vil behandle ansøgningen. Samtlige ansøgninger til børne og 
voksen området bliver altid individuelt vurderet. 
 
K.S.: Jeg kan kort supplere med, at jeg på sidste afdelingsmøde modtog en 
kopi af skrivelsen. Der er skrevet nogle ting i brevet på baggrund af nogle 
forkerte forudsætninger, og det er rigtigt, at den formelle del ikke er 
overholdt. Jeg kender godt klubben. Døveforeningen holder til inde i 
samme hus. Døve tegnsprogsbrugere er en meget lille handicapgruppe. 
Jeg har været inde på dette på tidligere møder i handicaprådet. Der er ikke 
mange med dette handicap i hver kommune. Jeg mener, at vi i Hvidovre 
kun har to indenfor denne handicapgruppe. Derfor er det også særlig 
vigtigt, at de får et sted at mødes med ligesindede, og da der ikke er så 
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mange, er det naturligt at man mødes et samlet sted og lærer hinanden at 
kende. 
Nu læste jeg Annes artikel i Hvidovre Avis i sidste uge, hvor budskabet var, 
at borgeren er i centrum. Det betyder med andre ord, at der tages 
individuelle hensyn. Hvad med de helt små handicapgrupper. Udviklingen 
bliver, at kommunerne må gå sammen for at skabe tilbud til disse grupper, 
eller finde tilbud der understøtter behovene. 
 
A.M.: I forhold til Absalons ungdomsafdeling er det vigtigt for kommunen, at 
vide hvorvidt det er et § 104 tilbud eller ej. Hvis det er et § 104 tilbud skal 
ansøgningen jo sendes til Social- og Sundhedsforvaltningen, som vil 
behandle den. 
 
K.S.: Jeg vil lige følge op på det formelle aspekt i denne sag. 
 
P.F.: Det lyder som om der er sket en teknisk fejl. Det vigtige er, at de unge 
kan mødes i deres tilbud, og er det relevant i forhold til den unge, tror jeg 
bestemt, at det vil blive bevilliget. 
 
N.T.: Det må være en teknisk fejl. Døve unge skal have tilbudt de relevante 
tilbud. Men hvad med Høreforeningen, har i egentlig tilbud målrettet unge-
gruppen? 
 
N.J.S.: Høreforeningen har ikke døve som målgruppe, det er de 
hørehæmmede, der er foreningens målgruppe. De døve er jo 
tegnsprogsbrugere, det har vi masser af medlemmer der ikke bruger. Her i 
Hvidovre har vi jo en lokalforening, og som sådan har vi ikke en 
ungdomsafdeling i Hvidovre. Men den overordnede landsforening 
Høreforeningen, som vi jo hører under, har en ungdomsafdeling. 
 
K.S.: Vi har ca. 50.000 borgere i Hvidovre. Hovedreglen er, at der er 1 
promille af befolkningen der er døve, dvs. 50 borgere, hvilket svarer til 1 
borger fra hver anden årgang. Det illustrerer meget godt hvor lille en 
handicapgruppe, der er tale om. 
 
P.F.: Fremadrettet i forhold til plejetilbud med mere, er det vigtigt, at vi har 
fokus på dette. Tilbud bør indrettes så man kan bo sammen med folk der 
taler samme sprog. Dette gælder ikke kun etniske minoritetsgrupper med 
andet sprog end dansk, det gæler jo også eksempelvis døve, der har deres 
eget sprog. 
 
A.M.: Men sagen her vedr. Absalon er et godt eksempel på nogle af de 
problematikker der er opstået i kølvandet på kommunalreformen. Der er 
mange fejl i relation til paragraf tilknytning. Amterne havde visitationen på 
dette område tidligere, og de gik ikke så meget op i hvilke paragraffer 
tilbuddene blev drevet efter. Kommunerne har et helt andet fokus på dette, 
grundet økonomistyringen som igen bindes op på paragrafferne. Vi har 
eksempelvis også set mange eksempler på at institutioner skifter 
paragraffer natten over. Så kan det være svært at følge med. 
 
T.O.: Det primære i denne sag er, at der ikke gives betaling uden et 
betalingstilsagn. 
 



Referat af møde i Hvidovre Handicapråd 10.2.2010. side 6 

N.J.S.: Jeg syntes dette er en principiel sag. Det er et resultat af en af 
kommunalreformens konsekvenser. 
 
P.F.: Nu skal vi have et sundhedseksperimentarium for kommunens 8. 
klasser. Her vil det da være oplagt, at Høreforeningen kunne komme med 
nogle sjove input og ideer med fokus på hørelsen. Det er jo også sundhed, 
at man passer på sin hørelse. Jeg vil foreslå, at Høreforeningen kontakter 
sundhedsplejerskerne, eller Børne- og Familiechefen Helle Stennicke, for 
at blive en del af projektet. 
 
 
11.0. Opfølgning på Dialogmøde om en handicappolitik for Hvidovre 

Kommune 
Orientering om status for arbejdet med opfølgning af Dialogmødet om 
tilvejebringelse af en handicappolitik for Hvidovre Kommune. 
- Bilag 6 og 7. 
   
T.O.: Hvad er den videre proces i forhold til handicappolitikken. Er det 
Social- og Sundhedsforvaltningen der skal starte den eller er det 
Borgmesterkontoret? Handicappolitiske holdninger vedrører jo alle områder 
i kommunen, det er tværgående hvilket taler for at Borgmesterkontoret bør 
tage teten, omvendt kan man argumentere for at Social- og 
Sundhedsforvaltningen har årelang ekspertise på dette område. 
 
P.F.: Jeg syntes, at vi har ventet længe nok nu. Handicaprådet må 
fremsende en anmodning til Kommunalbestyrelsen om at arbejdet startes 
op, processen skal sættes i værk nu. Vi skal have den handicappolitik 
færdig i 2010. 
 
A.M.: Det vi skal huske at overveje er, hvad vil vi med en handicappolitik? 
Skal det være en proces hvor handicapaspektet indarbejdes i de allerede 
eksisterende politikker, eller vil man have en særskilt handicappolitik 
gældende for samlet set for hele kommunen. 
 
P.F.: Jeg syntes, det er en god ide med en ramme for en overordnet 
handicappolitik der defineres, og som så udmøntes i de allerede 
eksisterende politikker på de forskellige fagområder, eksempelvis i forhold 
til digitaliseringsudviklingen. 
 
N.T.: Det er vigtigt med en politik på dette område, et godt redskab. 
 
N.J.S.: Kommunen har netop lavet en Kultur og Fritidspolitik. Der var 
høringstiden alt for kort. Jeg vil indstille til, at handicappolitikken får langt 
mere høringstid. Det er vigtigt, at der tid til at samtlige relevante parter 
høres i god tid. Det skal ikke presses igennem for hurtigt, fordi vi nu vil 
have en politik på bordet. 
 
K.F.C.: Jeg kan godt frygte, at en overordnet Handicappolitik, der er 
gældende for hele kommunen bliver så overordnet, at det ikke bliver til 
andet end flotte hensigtserklæringer. Hvis vi skal have en overordnet 
handicappolitik syntes jeg, at det mindste krav må være, at den 
implementeres i de konkrete allerede eksisterende politikker. I relation til 
høringsprocessen af Kultur og Fritidspolitikken har jeg et modsat billede af 
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høringstidshorisonten. Jeg syntes netop den var igennem adskillige 
høringsrunder inden vi endelig kunne vedtage den. 
 
P.F.: Nu har Handicappolitikken været sparket til hjørnet i 4 år. Vi har brugt 
tiden på at indsamle viden. Det der mangler nu, er hvilke gennemgående 
træk vi ønsker at fokusere på. Jeg tror vi får en både - og løsning. En 
overordnet vision, den overordnende ramme for handicappolitik i Hvidovre, 
og at dette så arbejdes ind i de eksisterende politikker. 
 
T.O.: Det bliver en relativ overordnet politik, der så efterfølgendes skal 
tænkes ind i alle forvaltningerne. Det vigtige for mig er, at der følger 
handleplaner med, som der kan måles på. Der kan udarbejdes en 
overordnet ramme, som forvaltninger så arbejder ind i deres politikker og 
som følges via handleplanerne. Der er vedtaget mange flotte og detaljeret 
politikker de senere år, men de er ikke fulgt op af handleplaner, og derfor er 
de ikke reelt bragt i anvendelse. Det ønsker jeg ikke for handicappolitikken, 
den skal leve sit liv i forvaltningerne. 
 
Nu sender vi en anmodning af sted og på maj mødet kan vi så prioritere de 
emner der skal med i politikken. Så har alle parter også tid til at gå tilbage 
og drøfte dette med deres bagland. 
 
A.M.: En handicappolitik er ikke kun under Social- og Sundhedsudvalgets 
kompetenceområde. Der er jo tale om en tværgående politik. Hvis den 
startes i Social- og Sundhedsudvalget skal den igennem samtlige 
fagudvalg førend den når KB. Da der er tale om en tværgående politik bør 
den startes i KB. Social- og Sundhedsforvaltningen kan godt videreformidle 
Handicaprådets anmodning, men den bør starte i KB. 
 
P.F.: Ja, vel mere præcist i Økonomiudvalget, som afsætter ressourcer. 
 
I.F.: Jeg er enig i at vi ikke skal haste politikken igennem, vi bør også 
inddrage borgerne i denne proces. 
 
H.M.: Handicaprådet afholdte et dialogmøde i slutningen af 2008. Her blev 
borgerne netop spurgt ind til handicappolitikkens indhold. Rapporten der er 
sendt ud med dagsordenen beskriver hvilke emner der kom frem.  
 
T.O.: Så Handicaprådet har allerede taget de indledende skridt til arbejdet 
med handicappolitik. 
 
P.F.: Udover rapporten fra dialogmødet er der også lavet en flot 
tilgængelighedsrapport, der danner et godt grundlag for fokusområder i 
relation til den fysiske tilgængelighed i Hvidovre Kommune. Den er flot og 
gennemarbejdet. Det vi skal fokusere på er, at få fulgt op på dette og 
inddrage samtlige forvaltninger i prioriteringens i relation til de ressourcer 
der er til stede. 
 
Det blev besluttet, at Handicaprådet sender en anmodning til KB om at 
starte arbejdet med handicappolitikken. 
 
12.0.  Spørgsmål 
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- Er der planer om at forbedre servicen for fleksjobbere i 
Jobcenterservice? 

            V. Hanne Mørup og Anni Mandrup fra Jobcenterservice 
 

Der blev uddelt en skriftlig redegørelse til mødet fra Jobcenterservice 
vedrørende status på området.  
Jobcenterservice vil gerne komme og redegøre for udviklingen på et af de 
kommende møder. 
 
Der var en kort drøftelse af den aktuelle situation i job klubberne. 
K.F.C. oplyste, at der pt. er et stort pres på job klubberne i forhold til 
lokaleressourcerne. Der er ikke lokaler nok. Der arbejdes på at løse 
problemstillingen og der tænkes flere løsningsmuligheder ind. 
 
K.J. påpegede, at der var borgere i job klubberne der blev sendt til andre 
kommuner, hvilket ikke var hensigtsmæssigt. Derudover blev der diskuteret 
indhold og kvalitet i nogle af de kurser, der tilbydes jobsøgende i Hvidovre. 
Det blev aftalt, at K.J. sender konkrete eksempler på utilfredsstillende 
kurser i mail til K.F.C. der vil følge op på dette. 
 
Der var enighed om, at den skriftlige redegørelse var fuldt dækkende. 
Fremkommer der ikke yderligere spørgsmål, er det ikke relevant at indkalde 
repræsentanter fra afdelingen til næste møde i Handicaprådet. 
 
13.0.  Emner til kommende møder 
- Opfølgning på Dialogmødet om en handicappolitik 
- FN’s handikapkonvention 
- Handicappolitik (handleplaner) 
- Kommunikation eks. i form af oplæg fra Susanne Hellstrøm 
 
K.F.C. påpegede, at det er et godt tidspunkt at kigge på kommunikation i 
forhold til IT på. Kommunen skal til at arbejde med hjemmesiden, så det er 
nærliggende, at en af IT folkene, den hjemmeside ansvarlige kommer på 
besøg og fortæller lidt om de fremtidige planer. 
 
14.0.  Næste møde 
Onsdag den 12. maj 2010 kl. 19.00.  
 
15.0.  Eventuelt 
H.M. rejste en problemstilling vedrørende handicapparkeringspladserne i 
kommunen, særligt foran Rådhuset. Disse anvendes ofte til at parkere 
snedriverne, således at der ikke reelt er nogen handicapparkering. 
 
C.K.N. tager denne problemstilling med til Teknisk forvaltning.  
Det har været en vinter med særlige udfordringer og der arbejdes i 
døgndrift når de store snemængder falder.  
P.F. foreslog, at man kan forsøge sig med transportable handicapskilte, så 
kan man lave en alm. parkeringsplads om til handicap parkering i de 
perioder med meget sne.  
 
K.S. rejste spørgsmål om video dørtlf. på Dybenkærshave. A.M. oplyste, at 
som udgangspunkt er der ikke tænkt dette ind i samtlige lejemål. Der vil 
være en fælleslås på de store indgangspartier.  
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T.O. foreslog at,  emnet kunne tages med på den næste workshop i juni 
måned. 
 
 


