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1.0. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2.0. Meddelelser
Meddelelser fra formanden TO:
- Handicaprådet deltog i dialogmøde d. 23. juni med formanden for
Teknik- og Miljøudvalget og repræsentanter fra By- og Teknikforvaltningen om tilgængeligheden til byens udearealer og bygninger.
- Tirsdag d. 26. august er der inspirationsmøde om pårørendepolitik
kl. 16.00-19.00. Fra Handicaprådet deltager GCJ, JN og PR.
- Torsdag d. 18. september 2014 kl. 13.00-17.00 holder Hvidovre
Kommune temadag om Velfærdsteknologi. Invitation følger, når
programmet er færdigt.
- Fredag d. 26. september kl. 8.30-14.00 er der Handicaprådskonference i Albertslund. Tilmelding sker via EHS senest onsdag d. 10.
september kl. 12.00.
- Lørdag d. 25. oktober er der Frivillighedsmesse i Avedøre Idrætscenter, hvor bl.a. Høreforeningen og DH-Hvidovre har en bod. Det
blev på mødet drøftet, om Handicaprådet også skulle have en bod.
Det blev besluttet, at det skal de ikke, da de fleste medlemmer af
rådet er repræsenteret på messen i anden sammenhæng.
Der blev aftalt, at Sekretariatet leverer en mængde Handicappolitikker, både den fulde og pixiudgaven, til DH-Hvidovre til brug ved Frivllighedsmessen.
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Derudover orienterede GCJ om, at Det Centrale Handicapråd planlægger
at holde konference i november måned, og JN informerede om, at DHHvidovre planlægger at holde inklusionsmøde i uge 44.
På mødet blev spurgt ind til, om der ydes tabt arbejdsfortjeneste for Handicaprådets medlemmer, når de deltager på konferencer. AW fortalte, at reglerne for tabt arbejdsfortjeneste følger Styrelsesloven og ikke gælder konferencer og kurser. Emnet blev foreslået taget op igen på næste møde.
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 21. maj 2014
I referatet fra sidste møde var tilføjet en efterskrift med et beslutningspunkt.
Det blev på mødet aftalt, at hvis der i fremtiden tilføjes efterskrifter eller beslutningspunkter til referatet, skal det fremgå af følgemailen.
Det blev påpeget, at rådet skal være opmærksomt på at følge op på
spørgsmål og beslutninger i referaterne. Fra sidste referat mangler bl.a. en
tilbagemelding ift. tilgængeligheden på hjemmesiden, og der er ikke arbejdet videre med forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe internt i rådet ift.
inklusion.
4.0. Vedtægter for Handicaprådet
Under dette og næste punkt deltog sekretariatschef AW fra Økonomi- og
Stabsforvaltningen mhp. at bistå med svar på de juridiske aspekter i vedtægterne.
AW fortalte, at suppleanter godt kan modtage materiale fra Handicaprådet.
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har svaret,
at det er op til de enkelte Handicapråd, hvorvidt de vil dele materiale, herunder høringsmateriale, med rådssuppleanterne. I fald rådet beslutter sig
for at dele materiale med suppleanter skal det indskrives i vedtægterne,
som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, således at suppleanter også
bliver omfattet af Forvaltningsloven herunder tavshedspligten.
Det blev besluttet, at forvaltningen kommer med forslag til rettelse af vedtægterne og fremlægger på næste møde i Handicaprådet.
5.0. Forretningsordenen for Handicaprådet
Det blev drøftet, hvem der er ansvarlig for indkaldelse af stedfortrædere,
når et medlem ikke kan deltage i et møde. Det blev besluttet, at sekretariatet indskriver et forslag til ændring i forretningsordenen om, at såfremt et
medlem er forhindret i at deltage i et møde, indkalder denne selv sin personlige stedfortræder.
Indtil forretningsordenen er godkendt gælder den praksis, at er et medlem
forhindret i at deltage i et møde giver denne sekretariatet besked og indkalder herefter selv sin personlige stedfortræder.
6.0. Sundhedspolitik
Sundheds- og Bestillerchef Mette Riegels fra Børne- og Velfærdsforvaltningen holdt oplæg omkring sundhedstilstanden i Hvidovre Kommune og om
det begyndende arbejde med den nye sundhedspolitik for 2015-2018. Power point-præsentationen er vedhæftet denne mail.
Forebyggelseskonsulent Maria Bjerring skrev rådets input ned undervejs til
brug i den videre proces.
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DH tilbød at deltage løbende i arbejdet med sundhedspolitikken, således at
deres erfaringer kan inddrages inden politikken kommer i høring. DH tilbød
også at formidle kontakt til Dansk Handicap Idræts-Forbund og Danske
Handicap Organisationer, som har meget konkret vide om inddragelse af
handicappede i idræt.
7.0. Handicappolitik – Opfølgning
LH gjorde status for opfølgningen på arbejdet med handicappolitikken siden
vedtagelsen af handicappolitikken den 27. marts 2012. Opfølgningen er
blevet en politisk sag, der kommer på Social- og Sundhedsudvalgets møde
d. 1. september, og som rådet får sendt til høring.
8.0. Pårørendepolitik
LH gav en status på arbejdet med pårørendepolitikken. Børne- og Velfærdsforvaltningen er ved at afslutte processen med interview af brugere af
kommunens tilbud. Næste trin er inspirationsmøde d. 26. august for pårørende, hvor Handicaprådet og Ældrerådet også deltager mhp. input til politikken. Herefter inddrages ledere og medarbejdere på området inden skriveprocessen for alvor sættes i gang. Undervejs inddrages en gruppe til
trykprøvning af udkast af politikken inden den sendes til politisk behandling.
Politikken forventes endeligt politisk behandlet inden udgangen af året.
Direktions vurdering af, at politikken kun skal være gældende for voksenområdet blev drøftet på mødet med afsæt i Direktionens svarbrev til Handicaprådet. DH-repræsentanterne i rådet opfordrede igen politikerne til at revurdere deres svar.
Herefter blev inddragelsen af relevante interessenter drøftet. Der blev bl.a.
tilkendegivet, at det er godt med en bred inddragelse, men at det ikke er
repræsentativt pga. de små grupper. LH fortalte, at man er nødt til at afgrænse. Der blev i denne sammenhæng spurgt ind til, hvordan forvaltningen har udvalgt deltagerne til inspirationsmødet. LH fortalte, at det er sket i
samarbejde med medarbejderne på området.
Handicaprådet opfordrede til, at der bliver afholdt et åbent borgermøde,
hvor alle interesserede har mulighed for at give deres input til politikken, da
rådet ikke mener, at der ellers er nok inddragelse fra de pårørende og brugerne.
Desuden gav Handicaprådet udtryk for, at de gerne så, at der bliver brugt
mere tid på processen, end der er lagt op til mhp. at sikre kvaliteten af pårørendepolitikken.
9.0. Ledsageordningen
På mødet blev uddelt et notat ift. ledsagerordningen, kvalitetsstandarden
for Servicelovens § 97 (ledsagerparagraffen) og de relaterede paragraffer
§§ 85 og 104. Notatet og kvalitetsstandard for § 97 udsendes med referatet.
Ledsageordningen blev drøftet på mødet. DH-repræsentanterne i rådet
gjorde opmærksom på, at de i deres høringssvar til budget 2015 har bedt
politikerne oprette niveauet, som det var før KL gjorde klart, at kommunerne ikke skal lade borgerne betale for medarbejderne ved deltagelse i aktivi3

teter. Desuden blev bemærket, at man skal være opmærksom på konsekvenserne bag besvarelsesforslagene. I relation hertil pointerede PRY desuden, at han gerne så mere empati.
10.0. Spørgsmål til politikere og forvaltningen
Hvornår kan Handicaprådet forvente at se rapporterne fra den nye tilsynsordning af bofællesskaberne i Hvidovre, der blandt andet involverer Frederiksberg Kommune?
LH orienterede om, at så snart det er muligt bliver tilsynsrapporterne sat på
til politisk behandling og sendt i høring hos Handicaprådet,
11.0. Emner til de kommende møder
- Fritidsguider ift. Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningens plan for fritidsområdet
- Debat om Handicaprådets virke
- Inklusion – tema på Handicaprådets møde den 19. november 2014
- Pårørendepolitik
- 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
12.0. Næste møde
Onsdag den 19. november 2014. Sekretariatet vender tilbage med et tidspunkt, når der er undersøgt nærmere ift. temamødet om inklusion.
13.0. Eventuelt
DH-repræsentanterne spurgte ind til om de tolker besparelserne på det
voksen specialiserede socialområde korrekt jf. deres høringssvar til budget
2015. LH bemærkede hertil, at der tale om cases i en analyse – ikke konkrete besparelsesforslag.

Mødet sluttede kl. 21.39
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