
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gæster:  Christine Brochdorf (BV), Maria Bjerring Petersen (BV) 

 

Ordstyrer: Maria Durhuus (KB) 

 

Afbud:  Peter Rytter (DH), Jan Nielsen (DH), Ivan Fogtmann (KB) 

 

 

 

Torben Olesen bød velkommen til rådets medlemmer, suppleanter og til 

repræsentanter fra Børne- og Velfærdsforvaltningen.  

 

Torben Olesen gav herefter ordet til mødets ordstyrer Maria Durhuus. 

 

Maria Durhuus konstaterede herefter afbud fra Peter Rytter, Jan Nielsen og 

Ivan Fogtmann. Yderligere konstaterede Maria Durhuus, at Jeanette Gjøg 

var indtrådt som suppleant.  

 
1.0 Godkendelse af dagsorden 
Punkt 7.0 ”Sundhed og handicappede” blev rykket frem efter punkt 2.0. 
”Meddelelser”.  
 
Efter behandling af punkt 4.0 ”Vedtægter for Handicaprådet” og punkt 5.0 
”Forretningsorden for Handicaprådet” blev det forslået at tilføje punkt 5.1 
”Arbejdet i Handicaprådet ved Christine Brochdorf”. 

 
2.0 Meddelelser 
Maria Durhuus meddelte, at der var modtaget følgende publikationer til 
uddeling blandt rådets medlemmer: 

 Handicap og Holdninger (Det Centrale Handicapråd) 

 VISS.dk (Videnscenter Skanderborg – Sølund) 

 Sundhedsprofil 2013 – Kroniske sygdomme (Region Hovedstaden) 

 Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 
(Hvidovre Kommune).  
 

Torben Olesen meddelte at: 

 Sekretær og referent for Handicaprådet Emilie Halse Nielsen går på 
barsel per 1. maj 2015. 

 Der den 29. maj 2015 vil blive afholdt dialogforum i forhold til emnet 
fysisk tilgængelighed. Nærmere information fremkommer via mail. 

 

Vedrørende:  Møde Handicaprådet 

Dato: 14. april 2015 

Sted: Sollentuna 2 og 3 – 5. sal rådhuset. 

Deltagere: Anne Moebius (BV), Annette Møller Sjøbeck (KB), Connie 

Albrechtsen (DH), Connie Kirskegaard Nielsen (KTMA), 

Grethe Conrad Jørgensen (DH), Jeanette Gjøg (suppleant 

for Peter Rytter, DH), Lars G. Jensen (KB), Maria Durhuus 

(KB), Niels Jensen-Storch (DH), Kim L. Jørgensen (DH), 

Steen Ørskov (KB), Torben Olesen (DH), Lars Høimark (BV 

referent) 

 

Referat 
 

 

 

MEDBORGERHUSET 

 

Børne- og Velfærdsforvaltningen 

Ældre- og Handicapafdelingen 

Områdeleder: 

Lars Høimark 

 

Dato: 21. maj 2015/lhj 
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3.0 Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 19. november 
2014   

Ingen bemærkninger. 
 

4.0 Vedtægter for Handicaprådet – Udsat fra sidste møde   
Anne Moebius beskrev arbejdet der var udført i forbindelse med 
udarbejdelsen af forslaget til pårørendepolitikken. 
 
Anne Moebius fremlagde overordnet nedenstående ændringer: 

 At mødeindkaldelser, referater m.v. fortrinsvis udsendes via mail 
eller ”sikkker post”. 

 At Handicaprådets medlemmer og suppleanter er underlagt 
lovgivningens bestemmelser omkring tavshedspligt. 

 At Hvidovre kommune yder kompensation for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser mv. der anses for at være 
af relevans for Handicaprådet indenfor Handicaprådets økonomiske 
ramme 

 
Et samlet Handicapråd godkendte herefter forslaget til vedtægter, hvorefter 
det sendes videre til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen. 
 

5.0 Forretningsordenen for Handicaprådet – Udsat fra sidste møde 
Anne Moebius beskrev overordnet de nye ting i forslaget til 
forretningsordenen: 

 Indkaldelse af suppleanter sker via sekretæren via mail. 

 Udarbejdelse af referatet samt godkendelsesproceduren i den 
forbindelse. 

 
Et samlet Handicapråd godkendte herefter forslaget til forretningsorden, 
hvorefter det træder i kraft med det samme, da Handicaprådet beslutter 
egen forretningsorden. 
 
5.1   Arbejdet i Handicaprådet ved Christine Brochdorf 
Direktøren for Børne- og Velfærdsforvaltningen Christine Brochdorf 
fremlagde under dette punkt et oplæg i forhold rådsarbejde i Hvidovre 
Kommune. 
 
Christine Brochdorf tilkendegav, at Handicaprådet nu har været konstitueret 
og fungeret i over et år.  
  
Christine Brochdorf opsummerede at rammerne for Handicaprådets 
arbejde fremgår dels af lovgivningen og dels af de lokale vedtægter og 
forretningsordenen. 
 
Med henvisning til vedtægterne fremgår formålet med Handicaprådet: 

 Rådets formål er at rådgive Kommunalbestyrelsen i generelle 
handicappolitiske og lokalpolitiske sager (§1, stk. 1). 

 Handicaprådet fungerer som dialogforum (§1, stk. 3). 

 Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til 
drøftelse og komme med forslag til nye initiativer (§1, stk. 6). 

 
Christine Brochdoref beskrev forvaltningens rolle som understøttende i 
forhold til ovenstående beskrivelser og lagde op til drøftelse i rådet ved at 
fremføre følgende spørgsmål: 
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 Alle medlemmer sidder der for at kunne gøre en forskel for Hvidovre 
Kommunes handicappede borgere, men har Handicaprådet en 
arbejdsform, som gør, at alle føler, at de intentioner, der er i 
vedtægterne og i rådets formål, er det, som sker på møderne?  

 Høringssagerne er en stor del af den rådgivning, som 
Kommunalbestyrelsen får, men kan rådets møder gøres mere 
rådgivende og dialogbaserede end nu?  

 
Lars G. Jensen tilkendegav, at han var glad for oplægget og ytrede, at han 
så det som et godt udgangspunkt og ramme for det fremtidige samarbejde. 
 
Flere af rådets medlemmer tilkendegav, at det var vigtigt med en god 
tone/stemning i rådet for at fremme det gode samarbejde. 
 
Herefter foregik en debat i forhold til arbejdet omkring sager til høring. 
Repræsentanterne fra DH i Handicaprådet tilkendegav, at tidsfristerne for 
at udarbejde høringssvar tit er meget korte.  
 
Repræsentanterne fra Kommunalbestyrelsen ytrede, at de er glade for 
arbejdet med høringssvar samt bemærkede, at høringssvarene bliver brugt 
i de videre politiske drøftelser. 
 
Torben Olesen kvitterede positivt Lars G. Jensen for officiel tilbagemelding 
på høringssag, hvor rådets anbefaling konkret var blevet fulgt i den politiske 
proces. 
 
Grethe Conrad Jørgensen fortalte, at DH havde et ønske om større 
åbenhed og mulighed for at kunne få informationer fra forvaltningen. 
 
Christine Brochdorf tilkendegav, at forvaltningen altid gerne vil dialogen, 
men at Handicaprådet ikke sådan kan bestille opgaver i forvaltningen. 
Retten til at bestille opgaver i forvaltningen er alene overladt til politikerne 
efter nærmere regler. Christine Brochdorf præciserede, at vi altid kan 
mødes, hvis der er ting, som ønskes drøftet.  
 
Fra politisk side blev det påpeget, at det er vigtigt at få aftalt møderne og 
holde en god tone, så møderne bliver  konstruktive. 
 
Christine Brochdorf påpegede, at det er vigtigt at bruge møderne til at være 
i dialog med politikerne. Det er en god mulighed for at få fremført/drøftet 
ønsker. Det er derfor vigtigt at få emnerne på dagsordenen. 
 
Handicaprådet tog Christine Brochdorfs oplæg til efterretning med en 
tilkendegivelse om at arbejde med baggrund i rådets vedtægter og 
forretningsorden med ønske om dialog og samarbejde. 
 
 

6.0 Årsberetning 2014 
Formand Torben Olesen gennemgik og motiverede den udarbejdede 
beretning for 2014, hvor han blandt andet kom ind på: 

 Møder i handicaprådet 

 Høringssvar 

 Konferencer og møder 

 Handicaprådets formål, medlemmer og sekretærfunktioner 

 Tilgængelighed til byens udearealer og bygninger 
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 Visioner for Handicaprådets virke i 2015.  
 
Et samlet Handicapråd tog årsberetningen til godkendt idet der dog blev 
foretaget redaktionelle rettelser i forhold til medlemmerne af Handicaprådet. 
 
7.0 Sundhed og handicappede  
Forebyggelseskonsulent Maria Bjerring Petersen var inviteret til mødet og 
gav et oplæg omkring arbejdet med Hvidovre Kommunes Sundheds- og 
forebyggelsespolitik 2015-2018. 
 
Marie Bjerring Petersen fortalte, at den nye politik sætter rammen for de 
næste 4 års arbejde med sundhed samt at de overordnede mål er ”social 
lighed i sundhed”, som tænkes udmøntet med inddragelse af relevante 
samarbejdsparter. 
 
I forhold til handicapområdet bemærkede Marie Bjerring Petersen, at der 
blandt andet er mulighed for at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter for 
handicappede på følgende områder: 
 
SundhedsCentret  

 Inklusion på hold i videst muligt omfang 

 Tilbud om individuelle forløb ved specielle behov 

 Kys livet – særligt tilbud til socialt udsatte borgere 
Sundhedsplejen 

 Besøg til familier med handicappede børn efter behov   

 Samarbejde med specialkonsulent om mest egnede dagtilbud 

 Arbejds- og udviklingsgruppe om handicappede børn og familier 
Genoptræningen 

 Genoptræningsforløb i eget hjem 
 
Yderligere oplyste Marie Bjerring Petersen, at den godkendte politik er en 
overordnet politik, som løbende skal suppleres med mere konkrete 
handleplaner, hvor blandt andet Handicaprådet kan komme med mere 
konkret bud på udmøntningen. 
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. 
 

8.0 Pårørendepolitik  

Anne Moebius orienterede om arbejdet i Hvidovre Kommune med at 

udarbejde en pårørendepolitik. 

  

Arbejdet med politikken har været meget bredt. Der har været foretaget 

interview af borgergrupper, inspirationsmøde med pårørende, møder med 

leder og medarbejdere og i december 2014 har der været afholdt et 

borgermøde. 

 

Det nuværende udkast er således produktet og summen af et stort arbejde 

sammen med en masse interessenter, som den 26. marts 2015 er udsendt 

til referencergrupper til kommentarer. Fristen for kommentarer er sat til 

torsdag den 16. april 2015.  

 

Den endelige udgave af pårørendepolitikken vil senere komme til høring 

hos Ældrerådet og Handicaprådet i forbindelse med den politiske 

behandling. 
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Orientering taget til efterretning. 

 
9.0 Budget 2015 – Udsat fra sidste møde 
Maria Durhuus refererede til det seneste møde i Handicaprådet den 19. 
november 2015, hvor der var en drøftelse i forhold til processen for 
budgetforhandlingerne.  
 
Maria Durhuus tilkendegav, at hun ikke kan referere fra de egentlige 
budgetforhandlinger, men at hun overordnet vedkender sig områderne i 
budgetforliget for 2015-2018, som kunne have indflydelse på 
handicapområdet. 
 
Det blev overfor Handicaprådets medlemmer præciseret, at rådet har en 
høringsret, men ikke nogen indstillingsret i forhold til budgetlægningen.  
 
Høringsretten giver ikke rådet ret til yderligere inddragelse i 
budgetlægningen herunder budgetforhandlingerne blandt de politiske 
partier, som i sidste ende skal stå til politisk ansvar for det endelige 
vedtagne budget. 
 
Repræsentanter fra DH spurgte ind til handleplanen i forhold til det 
specialiserede område, som kom i forlængelse af budgetvedtagelsen.  
 
Forvaltningen oplyste, at der i forbindelse med budgetanalysen på det 
specialiserede område til budgettet for 2015, var angivet flere overvejelser i 
forhold til principper, som senere skulle forelægges  Social- og 
Sundhedsudvalget.  
 
Forvaltningen tilkendegav, at der altid vil være en konkret og individuel 
behandling/vurdering af borgersager i dialog med borgeren. 
 
Orientering og drøftelse blev taget til efterretning af et samlet Handicapråd. 
 
10.0 Spørgsmål 
Hvornår kan BDO’s evaluering af handleplanen for bofællesskaberne i 
Hvidovre forventes at foreligge?  
 
Forvaltningen fremlagde på SSU-mødet den 1. september 2014 en status 
på opfølgning af rapporten fra BDO og en handleplan for bofællesskaberne 
i Hvidovre.  
 
Af sagsfremstillingen fremgik det blandt andet, at BDO skal evaluere 
handleplanen.  
 
Spørgsmålet drejer sig derfor om, hvor man er nået med dette arbejde, og 
hvornår der kan forventes et resultat. 
 
Svar på spørgsmål fra forvaltningens side 
Christine Brochdorf oplyste på forvaltningens vegne, at der i den politiske 
sagsfremstilling af mødet den 1. september 2014 var en beklagelig fejl.  
 
Afslutningsvis i sagsfremstillingen fremgår det, at der afventes en 
evaluering, men dette er ikke besluttet og fremgik ikke af indstillings-
punkterne. 
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Lars G. Jensen tilkendegav, at en eventuel yderligere evaluering burde ses 
i forhold til indholdet i rapporterne fra de sociale tilsyn. 
 
11.0 Opfølgning på beslutninger truffet på tidligere møder 
 

11.1  Eventuel nedsættelse af en arbejdsgruppe om inklusion. 
Forslaget blev fremført på Handicaprådets møde den 21. maj 
2014. 

 
Beslutning 
Forslag ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Tages eventuelt 
op i anden sammenhæng  

 
 
11.2  Eventuel mulighed for afholdelse af flere eller længere møder. 

Forslaget blev fremført på Handicaprådets møde den 19. 
november 2014. 

 
Beslutning  
Forslaget blev drøftet. 
 
Det blev besluttet, at være opmærksom på at tematiserer dele 
af kommende Handicaprådsmøder samt at prioritere tiden 
stramt på de enkelte møder i rådet. 

 
12.0 Emner til de kommende møder 

- Handicappolitik – Opfølgning  
- Fysisk tilgængelighed 
- Tilgængelige informationer og kommunikation 
- Tilgængelige sportsforeninger – Mentorordning  
- Retssikkerhed 
- Nøgletal på handicapområdet 
- Bofællesskaber – Status  
- Handicapvenlige legepladser 
- Overgang fra barn til voksen 
- Samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget  
- Førtidspensionsreform, fleksjobreform, sygedagpengereform m.v.  
- FN’s handikapkonvention 

 
Ovenstående oplistning blev kort drøftet, og det blev besluttet, at 
dagsordenssætte nogen af punkterne til kommende møder herunder 
punkter, hvor eksempelvis Integrationsrådet og Handicaprådet kunne have 
fælles interesser. 
 
Connie Albrechtsen forslog, at man fokuserede på overgangen fra barn til 
voksen for unge med handicap. 
 
Det blev foreslået, at emnet retssikkerhed skulle på som tema på det 
kommende møde, hvilket rådet tilsluttede sig. 
 

Yderligere blev det foreslået, at der burde afholdes et ekstraordinært møde 

om rådets arbejdsform og et møde med Integrationsrådet. Det blev  

besluttet ikke at holde flere møder end de planlagte. Desuden var der ikke 

stemning for et møde med Integrationsrådet lige nu.  
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13.0 Næste møde 
Næste møde er planlagt til mandag den 22. juni 2015 kl. 17.00, men 
spørgsmålet er om det skal flyttes til onsdag d. 17. juni 2015 kl. 17.00 
grundet anden mødevirksomhed? 
 
Beslutning  
Det blev besluttet, at næste møde i Handicaprådet afholdes onsdag den 
17. juni 2015 kl. 17.00. 

 
14.0 Eventuelt 

Kim L. Jørgensen tilkendegav, at det ville være en god ide med et 

kommende møde med forebyggelseskonsulent Maria Bjerring Petersen, 

som hun nævnte i hendes oplæg i punkt 7.0.  

 

 

Kommentarer til referatet  

Grethe Conrad Jørgensen og Jeanette Gjøg har følgende bemærkninger til 

referatet fra Handicaprådsmødet den 14. april 2015: 

 

Vi kan ikke godkende referatet i den form, det foreligger på nuværende 

tidspunkt. 

 

Referatet afspejler langt fra den ellers udmærkede debat der var på mødet, 

og de beslutninger der blev truffet. 

 

- Der er mange vigtige tilkendegivelser fra DH-siden der ikke er refereret 

- De få tilkendegivelser der er refereret er fejlfortolket 

- Referatet indeholder desuden passager og konklusioner, som ikke var 

oppe på mødet 

 

Det handler bl.a. om: 

 

- Debatten om tilbagemeldinger på høringssvar 

- Debatten om BDO-evaluering af handleplan på bofællesskabsområdet og 

afsluttende rapport 

- Debatten om muligheden for at følge besparelserne på det specialiserede 

voksenområde 

- Debatten om forvaltningens manglende åbenhed 

- Beslutningen om at sætte retssikkerhed på dagsordenen på 

førstkommende møde 

- Beslutningen om at indkalde til ekstraordinært møde for at drøfte rådets 

arbejde 

- Beslutningen om at mødes med integrationsrådet (det var der vist ikke 

den store tilslutning til) 

 

I referatet står der f.eks: 

 

"Det blev overfor handicaprådets medlemmer præciseret, at rådet har en 

høringsret men ikke nogen indstillingsret i forhold til budgetlægningen" 

 

"Høringsretten giver ikke rådet ret til yderligere inddragelse i 
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budgetlægningen herunder budgetforhandlingerne blandt de politiske 

partier, som i sidste ende skal stå til politisk ansvar for det endeligt 

vedtagne budget"  

 

Vi erindrer ikke at der på noget tidspunkt på mødet var en tilkendegivelse 

med denne ordlyd. 

 

Vi har i øvrigt aldrig krævet eller nævnt noget om indstillingsret til 

budgetlægningen, det eneste vi har efterlyst har været en tilbagemelding 

på det høringssvar vi afgav til "budget i balance" 

Vi refererede endvidere til, at vi på forrige møde i HR fik at vide, at der ikke 

var nogle besparelser på handicapområdet i 2015, hvilket viste sig ikke at 

holde stik, da vi 2 dage efter mødet fik tilsendt en høringssag vedrørende 

besparelser på det specialiserede voksenområde. 

 

Vi vil derfor bede om, at der på næste møde i handicaprådet bliver sat et 

særskilt punkt på dagsordenen vedrørende fremtidige referater og deres 

form og indhold. 

 


