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Handicaprådets beretning for 2014  
 
Indledning  
Efter kommunevalget i efteråret 2013 blev der ved starten på 2014 nedsat et nyt Handicapråd. Det 
medførte, at halvdelen af Handicaprådets medlemmer blev udskiftet med nye medlemmer. Dette 
har bidraget til nye og tankevækkende drøftelser om handicappedes vilkår. 
 
Handicaprådet har i 2014 især haft fokus på implementering af Hvidovre Handicappolitik i såvel det 
politiske som i det administrative arbejde. Baggrunden for Handicaprådets interesse for sagen 
skyldes, at Kommunalbestyrelsen i marts 2012 vedtog en handicappolitik, som Handicaprådet 
gerne ser bliver fulgt op med de nødvendige initiativer.   
 
Møder i Handicaprådet 
I årets løb har Handicaprådet i lighed med de tidligere år holdt fire møder. Møderne blev afholdt i 
marts, maj, august og november måned. På møderne har rådet som nævnt indledningsvis blandt 
andet drøftet status for implementering af handicappolitikken, inklusion i folkeskolen, 
ledsageordningen, pårørendepolitik, sundhedspolitik, Projekt ”Kys Livet”, vedtægter og 
forretningsorden for Handicaprådet samt budget 2015.      
 
Herudover har repræsentanterne fra DH haft mulighed for på møderne at stille spørgsmål om 
aktuelle forhold til politikerne og forvaltningen. I 2014 er denne mulighed dog kun udnyttet i et 
enkelt tilfælde, hvor der blev spurgt ind til den nye tilsynsordning for bofællesskaberne i Hvidovre. 
  
Oplæggene og drøftelserne af de enkelte emner og svaret på det stillede spørgsmål giver på 
mange måder et godt billede af den aktuelle situation og anledning til refleksioner over, hvordan 
det er muligt at gøre forholdene bedre for borgere med handicap. 
 
Høringssvar  
Foruden de mere tematisk prægede drøftelser på Handicaprådets møder bliver rådet løbende 
inddraget i forbindelse med aktuelle og overordnede sager i relation til borgere med handicap. Det 
sker ved, at de pågældende sager sendes i høring hos Handicaprådet, hvor DH-repræsentanterne 
afgiver høringssvar på rådets vegne.  
 
I 2014 afgav Handicaprådet i alt 38 høringssvar. Antallet af høringssvar svarer stor set til 
gennemsnittet af svar de seneste år, der har været på ca. 40 høringssvar. 
 
I 2014 drejede høringssagerne sig blandt andet om: Ny sundhedspolitik, tilsyn af plejeboliger og 
bofællesskaber i Hvidovre, kvalitetsstandarder, udbud af hjælpemidler og budget 2015-18.  
 
Selv om der er tale om forholdsvis mange sager, som både tager tid at sætte sig ind i og som skal 
besvares på kort tid, er det vigtigt, at både de enkelte forvaltningsgrene og politiske udvalg bliver 
bekendt med Handicaprådets synspunkter, da alle svarene indgår i behandlingen af de enkelte 
sager. Det har da også vist sig, at Handicaprådets synspunkter har bidraget til at præge 
beslutningerne i flere sager. Hertil kommer, at Handicaprådet efterfølgende er blevet bedt om at 
fremkomme med supplerende oplysninger i en række konkrete sager.  
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Oversigt over høringssvar afgivet i 2014 fremgår af bilag 2. 
 
Konferencer og møder 
I 2014 har der været en lang række tilbud om deltagelse i konferencer, møder og workshop om 
handicappedes vilkår. Blandt andet kan nævnes: 
 

- Dialogmøde om fysisk tilgængelighed, 23. juni 2014 - Hvidovre  
- Pårørendepolitik, 26. august 2014 - Hvidovre 
- Velfærdsteknologi, 18. september 2014 - Hvidovre    
- Handicaprådskonference, 26. september 2014 - Albertslund. 
- Målgruppen der forsvandt, 23. oktober 2014 -  Frederiksberg Rådhus 
- Workshop for kommunale handicapråd, 20. november 2014 - København   
- Dialogmøde om fysisk tilgængelighed, 17. november 2014 - Hvidovre 
- Liv i bymidten - Her og nu og i fremtiden, 26. november 2014 - Hvidovre 
- VISO konference, 2. december 2014 - Nyborg Strand 
- Borgermøde om pårørendepolitik, 9. december 2014 - Hvidovre. 

 
I 2014 har repræsentanter fra Handicaprådet blandt andet deltaget i konferencer og møder om 
Pårørendepolitik, Velfærdsteknologi, Handicaprådskonferencen og VISO konferencen.  
 
Konferencerne giver et spændende og inspirerende indblik i, hvad de forskellige aktører på 
handicapområdet kan tilbyde på nuværende tidspunkt. 
 
Herudover har Handicaprådet været repræsenteret ved de to dialogmøder om den fysiske 
tilgængelighed til byens udearealer og bygninger. I møderne deltog formanden for Teknik- og 
Miljøudvalget, repræsentanter fra By- og Teknikforvaltningen og Ældrerådet. På møderne blev der 
gjort status for udførte og kommende arbejder, der kan forbedre den fysiske tilgængelighed for 
både ældre borgere og borgere med handicap. 
 
Handicaprådets formål, medlemmer og sekretariatsfunktioner 
Et af de primære formål med oprettelsen af et Handicapråd var at tilvejebringe et dialogforum, hvor 
politikere og repræsentanter fra de lokale handicaporganisationer kunne mødes  og udveksle 
synspunkter med henblik på at forbedre vilkårene for handicappede. 
 
I den forbindelse er det 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. 
 
I Hvidovre består Handicaprådet af 14 medlemmer. Rådets medlemmer er fordelt med fem 
politikere valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, to repræsentanter fra kommunens 
forvaltning valgt af Kommunalbestyrelsen samt syv medlemmer udpeget af Danske 
Handicaporganisationer, DH.  
 
Oversigt over Handicaprådets medlemmer og stedfortrædere ved udgangen af 2014 fremgår af 
bilag 1.  
     
Handicaprådets sekretariatsfunktioner i forbindelse med afholdelse af møder varetages af Børne- 
og Velfærdsforvaltningen, hvor konsulent Emilie Hasle Nielsen har varetaget opgaverne på en 
meget tilfredsstillende måde. Øvrige sekretariatsfunktioner i form af udfærdigelse af høringssvar, 
årsberetning m.v. forestås af repræsentanterne for handicaporganisationerne og koordineres af 
formanden for Handicaprådet.   
 
Det bør også nævnes, at Handicaprådet har en hjemmeside med adressen 
www.handicapraadet.hvidovre.dk. Det er også muligt at komme ind på rådets hjemmesiden via 
kommunens hjemmeside. På Handicaprådets hjemmeside kan man blandt andet finde mødeplan, 

http://www.handicapraadet.hvidovre.dk/
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referater fra rådets møder, oversigt over medlemmer og stedfortrædere, vedtægter og 
forretningsorden samt årsberetninger.   
 
 
Tilgængelighed til byens udearealer og bygninger 
I løbet af året er det på ny lykkedes at forbedre den fysiske tilgængelighed til byens udearealer 
især til glæde for synshandicappede. Forbedringerne drejer sig blandt andet om opdatering og 
supplering af de akustiske trafiksignaler, udlægning af retningsfelter og opmærksomhedsfelter ved 
busstoppestederne i Hvidovre.    
 
Hertil kommer, at skæve fliser er blevet rettet op til glæde for gangbesværede, rollatorbrugere, 
kørestolsbrugere og ældre borgere. 
 
Baggrunden for disse forbedringer skyldes blandt andet en kombination af konstruktive drøftelser 
mellem politikere, By- og Teknikforvaltningen, Ældrerådet og Handicaprådet på de halvårlige 
dialogmøder samt den kendsgerning, at det i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 
lykkedes at få afsat midler til forbedring af byens udearealer og bygninger.  
 
Visioner for Handicaprådets virke i 2015   
Den væsentligste vision for Handicaprådet vil fortsat være at arbejde for implementering af 
handicappolitikken i såvel det politiske som i det administrative arbejde i kommunen.    
 
En anden væsentlig vision vil være at bidrage til, at den kommende inklusion i folkeskolen bliver 
gennemført på en tilfredsstillende måde, så børn med handicap ikke bliver ekskluderet.  
 
En tredje opgave bliver at følge udviklingen med den nye tilsynsordning af bofællesskaberne i 
Hvidovre.  
 
En fjerde vision vil fortsat være at medvirke til forbedring af den fysiske tilgængelighed til byens 
udearealer og bygninger inden for den økonomiske ramme, der er afsat til formålet i 2015. 
 
Endvidere vil Handicaprådet arbejde på at gøre de kommende digitale selvbetjeningsløsninger ved 
henvendelser til offentlige institutioner så tilgængelige som muligt for handicappede. Desuden vil 
Handicaprådet sikre, at retssikkerheden bliver tilgodeset.  
 
Herudover er det hensigten at fortsætte samarbejdet med Ældrerådet og andre beslægtede 
organisationer i kommunen med det klare sigte at forbedre forholdene for handicappede i 
Hvidovre.  
 
Endelig vil der fortsat 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.  
 
Afrunding  
Samlet set kan det konstatere, at det er lykkedes at få sat gang i en positiv udvikling i forståelsen 
for handicappedes vilkår. Den positive udvikling kan blandt andet opleves ved møder med 
almindelige borgere, med ansatte i kommunen og politikere, der stopper op og reflekterer over, 
hvorvidt man nu også har indtænkt handicappedes muligheder i de aktuelle løsninger.  
   
Trods den positive udvikling i forståelsen af handicappedes vilkår, så må det også erkendes, at 
forholdene for handicappede kan blive bedre på en række områder. Det drejer sig eksempelvis om 
bedre kommunikation, bedre muligheder for befordring, bedre tilgængelighed til byens udearealer 
og bygninger, bedre arbejdsmuligheder og bedre undervisnings- og fritidstilbud for handicappede. 
Det vigtigste er dog, at der i lokalområdet er iværksat en positiv proces, så forholdene for 
handicappede i større grad får mulighed for at deltage i det almindelige samfundsliv.  
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Endelig 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 handicappede møder i 
hverdagen minder om hinanden, især når det gælder kommunikation med det offentlige og den 
fysiske tilgængelighed til byens udearealer og bygninger.    
 
 
På Handicaprådets vegne       
 
Torben Olesen, formand  
 
 
 
Fremlagt og tiltrådt på Handicaprådets møde den 14. april 2015.  
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Handicaprådet i Hvidovre 

 
 
 
Handicaprådets årsberetning 2014  -  Bilag 1 
 
 
Medlemmer og stedfortrædere af Handicaprådet i Hvidovre 2014 
 
Valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer 
 
Annette Møller Sjøbeck - Stedfortræder: Krista Young  
 
Ivan Fogtmann - Stedfortræder: René Langhorn  
 
Lars G. Jensen - Stedfortræder: Benthe Viola Holm  
 
Maria Durhus - Stedfortræder: Mikael Erman 
 
Steen Ørskov Larsen - Stedfortræder: Kenneth F. Christensen  
 
 

Udpeget fra administrationen 
 
Anne Moebius - Stedfortræder: Lars Høimark  
 
Connie Kirkegaard Nielsen - Stedfortræder: Vibeke Maria Otepka  
 
 

Valgt af Danske Handicaporganisationer, DH 
 
Connie Albrechtsen, Autismeforeningen 
Stedfortræder: Anni Maria Knøsgaard, Sceleroseforeningen 
 
Grethe Conrad Jørgensen, Muskelsvindsforeningen  
Stedfortræder: Anders Berenth, SUMH    
 
Jan Nielsen, Diabetesforeningen  
Stedfortræder: Anni Maria Knøsgaard, Sceleroseforeningen  
 
Kim L. Jørgensen, Scleroseforeningen 
Stedfortræder: Peter Røggaard, Dansk Blindesamfund  
 
Niels Jensen-Storch, Høreforeningen 
Stedfortræder: Peter Røggaard, Dansk Blindesamfund  
 
Peter Rytter, LEV   
Stedfortræder: Anni Maria Knøsgaard, Sceleroseforeningen 
 
Torben Olesen, Dansk Blindesamfund, formand 
Stedfortræder: Peter Røjgaard, Dansk Blindesamfund 
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Handicaprådet i Hvidovre 

 
 
 
 
Handicaprådets årsberetning 2014 - Bilag 2 
 
 
Høringssvar i 2014 
Oversigt over høringssvar afgivet af handicaporganisationerne på Handicaprådets vegne i 2014. 
 
Nr.  Afsendt     Emne          

 
1. 12.01.14 Udlejningskriterier for tilgængelighedsboliger og sammenlagte boliger, Bolig- 

 selskabet Friheden  
 
2. 29.01.14     Sundhedspuljen 2014    
 
3. 29.01.14 Hjemmehjælpskommissionens rapport    
 
4. 29.01.14     Puljeansøgning om løft af ældreområdet  
 
5. 25.02.14     Tilsyn med ældreboliger i Hvidovre  
 
6. 25.02.14     Ældrepolitik  
 
7. 25.03.14     Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte  
 
8. 30.04.14     Fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet  
 
9. 30.04.14     Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp  
 
10. 30.04.14     Rammeaftale 2015 – Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og  

 specialundervisning 
 
11. 26.05.14     Sundhedsaftale 2015-18 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen  
 
12. 26.05.14     Proces for ny sundhedspolitik 2015-18  
 
13. 26.05.14     Forebyggelsespakkerne - Status 2014  
 
14. 26.05.14     Kvalitetsstandarder for specialområdet 2014  
 
15. 26.05.14     Kvalitetsstandarder for ældreområdet  
 
16. 26.05.14     Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2014-15  
 
17. 26.05.14     Ændring og forbedringskonto for ældre- og handicapområdet 2014  
 
18. 01.08.14     Kommunal genoptræning m.v., forslag til anvendelse af Hvidovrevej 272, Hvidovre  
 
19. 07.08.14     Budgetforslag 2015  
 
20. 19.08.14     Udbud på levering af ortoser  
 
21. 27.08.14     Kvalitetsløft via økologi på ældre- og handicapområdet  
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22. 27.08.14     Rammeaftale 2015 – Styringsaftale for det specialiserede socialområde og  
 specialundervisning  
 
23. 27.08.14     Økonomi i bofællesskaberne  
 
24. 27.08.14     Opfølgning på Hvidovre Kommunes Handicappolitik  
 
25. 27.08.14     Pejlemærker og fokusområder i Sundhedspolitik 2015-18  
 
26. 27.08.14     Løft af ældreområdet - Forslag til pujleansøgning 2015 
 
27. 01.10.14     Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp  
 
28. 01.10.14     Tilsyn på bofællesskaberne 2014   
 
29. 01.10.14     Udbud på hjemmehjælpsområdet  
 
30. 25.10.14     Effektivisering af befordringsområdet 
 
31. 29.10.14     Velfærdsteknologi - nye veje til sundhed og omsorg  
 
32. 29.10.14     Projekt IT i hjemmeplejen     
 
33. 25.11.14     Handleplan for det specialiserede socialområde  
 
34. 25.11.14     Ældreliv i Hvidovre – Ny indsats under Ældrepuljen 2015  
 
35. 25.11.14     Sundheds- og forebyggelsespolitik  
 
36. 25.11.14     Tilsyn på bofællesskab 2014 - Gl. Køge Landevej  
 
37. 25.11.14     Tilsyn på plejeboliger 2014  
 
38. 14.12.14     Effektivisering af befordringsområdet  
 
 


