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Hvidovre Handicaprådsmøde 26. april
1. Valg af ordstyrer
LHP vælges som ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Godkendelse af referat fra konstituerende møde
Referat godkendt
4. Vedtagelse af vedtægter og forretningsorden
Vedtægter:
§1 stk. 2
DSI repræsentanterne ønskede Handicaprådet forankret i den nye
centralforvaltning. Argumentet herfor er, at Handicaprådet er
tværgående og omfatter alle sektorer og forvaltninger. Derudover vil
symbolværdien også være betydningsfuld.
Hvidovre Kommune har placeret Handicaprådet i Socialforvaltningen og
der er afsat midler til oprettelse af stillingen, der varetager
Handicaprådets sekretariatsbistand. Hvis Handicaprådet blev rykket
over i den nye centralforvaltning skulle sekretariatsbistanden følge med.
Placeringen i Socialforvaltningen bevares, da dette er mest
hensigtsmæssigt.
I forhold til det politiske tværsnit og symbolværdien dækkes dette ved
det faktum at Hvidovre kommune har valgt syv KB-medlemmer ind i
Handicaprådet.
Det besluttes, at forankringen forsat bliver i Socialforvaltningen.
§1 stk. 5
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DSI repræsentanterne ønskede at børne og unge området også skrives
ind som indsatsområde, idet ældreområdet nævnes specifikt i forhold til
Ældrerådet.
Det besluttes, at tilføjelsen ’’ i alle aldre’’ skrives ind i § 1 stk. 1, sidste
sætning.
§ 1 stk. 7
Her tilføjes: Hvidovre Handicapråd kan endvidere tage kontakt til lokale
organisationer, herunder erhvervslivet for at skabe opmærksomhed om
rådets arbejde og handicappedes vilkår.
§ 1 stk. 8 (nyt stk. tilføjet)
Hvidovre Handicapråd afgiver en årlig beretning om sit arbejde til
Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune inden udgangen af 1.
kvartal det følgende år
§ 1 stk. 9 (nyt stk. tilføjet)
Hvidovre Handicapråd udarbejder ved begyndelsen af en valgperiode
en arbejdsplan over de indsatsområder, som rådet vil sætte fokus på i
valgperioden. Planen underopdeles løbende i en plan for det
kommende år og søges koordineret med kommunalbestyrelsens
planlagte aktiviteter på handicapområdet.
§ 2 stk. 2
Det besluttes, at der skrives DSI-Hvidovre i § 2 stk. 2
§ 3 stk. 1
DSI-repræsentanterne
ønsker
næstformand
KB.medlemmerne, for herved at have en
Handicaprådet på Kommunalbestyrelsesmøderne.

udpeget
blandt
ankerperson for

KB medlemmerne ønsker ikke valg til næstformandsposten. Der sidder
syv KB medlemmer i Handicaprådet, så det politiske niveau er bredt
repræsenteret.
Det besluttes, at der i § 3 stk. 1 tilføjes ’’ at det tilstræbes’’ at der vælges
formand og næstformand blandt henholdsvis DSI medlemmer og KBmedlemmer. Derudover udpeges MGP som ankerperson/politisk
sparringspartner for Handicaprådet.
§ 3 stk. 4
DSI-repræsentanterne ønsker ikke, at tavshedspligten skal være
gældende for Handicaprådet.
Der er en skrivelse på vej fra Socialministeriet omkring hvorvidt
Handicaprådets møder er lukkede møder og om rådets medlemmer er
underlagt tavshedspligten. Socialministeriet har modtaget en del
henvendelser omkring dette, og sender derfor skrivelse ud indenfor kort
tid.
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Det besluttes, at Handicaprådets møder er åbne og at Handicaprådets
medlemmer ikke er underlagt tavshedspligten (medmindre der fra
officiel side kommer melding på det modsatte). § 3 stk. 4 slettes fra
vedtægterne.
§ 4 stk. 6
Det besluttes at, ’’ deltager i eventuelle afstemninger i relation til
høringssvarene’’ forkortes til ’’ der afgiver høringssvar’’.
§ 6 stk. 2
Det besluttes, at 8 medlemmer (4 fra KB og 4 fra DSI) skal være tilstede
for at kunne vedtage forslag til ændringer af vedtægterne.
Forretningsorden
§ 2 stk. 1 slettes, da dette stk. er overflødigt i relation til stk. 2.
§ 3 stk. 3 her tilføjes ’’undtagelsesvist’’ i første sætning.
5. Valg af næstformand
Torben Olesen valgt som Næstformand for Hvidovre Handicapråd.
6. Rådets rammer og arbejde
6.A Budget
Der er afsat driftsbudget til Handicaprådet. Handicaprådet kan udarbejde
forslag til budget, så det kan behandles i forbindelse med
budgetforhandlingerne.
Det besluttes, at formand og næstformand udarbejder budgetoplæg, som
behandles på juni mødet og derefter fremsendes til kommunen.
6.B Det at arbejde i et råd (oplæg fra forvaltningen)
Oplæg af Trine Schandorff om høringsprocedure i Hvidovre Kommune.
Socialministeriet bestræber sig på at give høringsfrist på 14 dage, men
erkender at dette ikke altid kan overholdes. Hvidovre Kommune
bestræber sig også på at give rimelig høringsfrist, men nogle sager
kræver hurtig politisk behandling hvorfor høringsfristen også bliver kortere.
DSI-repræsentanterne ønsker at blive inddraget tidligere i
høringsprocessen, evt. i en forhøring ved opstart af sager. Derudover
ønsker DSI-repræsentanterne en følgeskrivelse til høringssager fra
politikerne, evt. fra den ansvarlige udvalgsformand. Følgeskrivelsen kan
indeholde en præsentation af høringssagen og hvilke eventuelle
dilemmaer eller andet der skal lægges mærke til i sagen.
7. Skal Hvidovre have en samlet Handicappolitik?
Oplæg ved Formand PEA om Handicappolitik
7.A Arbejdsgruppe med repræsentanter fra Handicaprådet og
forvaltningerne til udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedr.
kommunal Handicappolitik.
Det besluttes, at der skal udarbejdes en disposition/kommisorium for en
foranalysegruppe.
Foranalysegruppen
skal
udarbejde
et
beslutningsgrundlag til formulering af en Handicappolitik blandt andet
ved sammenskrivning af de nuværende tiltag, der er på
handicapområdet. Dispositionen/kommisoriummet fremlægges på næste
møde.
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8. Mødestruktur og næste møde 21. juni 2006
8.A Mødestruktur, skal vi have temaer og indlæg fra forvaltningen?
Det besluttes, at der skal være temaer suppleret med indlæg fra
forvaltningerne.
8.B Valg af hovedtema for næste møde (forslag Handicappolitik).
Hovedtema på næste møde er Handicappolitik.
8.C Oplæg vedr. kommunalreformens konsekvenser(hvilke
forvaltninger?)
Der ønskes oplæg fra Skoleområdet og Socialområdet på næste møde.
Oplæggene skal vare ca. 15 min. med tid til spørgsmål bagefter.
Oplæggene skal omhandle hvad status er pt. i relation til
kommunalreformens konsekvenser for handicappede i Hvidovre
Kommune.
Hvor er Hvidovre kommune pt? Hvilke nye opgaver får kommunen på
handicapområderne, hvilke institutioner overtages mm.
Der nævnes følgende notater fra KB som blandt andet kan bruges som
inspiration til oplægsholderne:
Notat om rummelighed i folkeskolen.
Stillingtagen til Kan/Skal institutionerne
Årsrapporten fra KB-mødet d. 25.4
9. Eventuelt
DSI-repræsentanterne ønsker bilag til referaterne fra KB tilsendt i kopiform.
Det oplyses, at kommunen ikke sender disse bilag ud, men at de er
tilgængelige i Rådhusservice.
DSI-repræsentanterne ønsker en tilbagemelding på deres høringssvar.
Kommer der en sådan? I såfald hvornår kommer der en på høringssvaret til
sundheds- og forebyggelsespolitikken?
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