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Indledning  
Handicaprådet arbejde har i 2016 i bl.a. været præget af et fokus på de udfordrin-
ger, som i slutningen af 2015 medførte bl.a. et formandsskifte, da den daværende 
formand valgte at gå ud af Handicaprådet. 

Det første Handicaprådsmøde i 2016 var et temamøde om samarbejde i rådet og en 
forventningsafstemning mellem rådets medlemmer. Mødet blev faciliteter af en 
konsulent fra virksomheden Ingerfair, og det var meget tydeliget, at rådets med-
lemmer havde meget forskellige forventninger til arbejdet i et handicapråd. Med 
afsæt i en god og konstruktiv dialog, blev rådet enige om disse fælles mål og et ko-
deks for det fremtidige arbejde. 

 

Fælles mål for Handicaprådet: 

1. Give de svageste en stemme  
- og være denne gruppes talerør  

2. Udvikle byen og forholdene for alle mennesker med handicap  
- i alle livsfaser  

3. Have fokus på aktuelle handicappolitiske sager og temaer  

Mål nr. 1 skal være Handicaprådets første og overordnede mål.  

 

Kodeks for arbejdet i Hvidovre Handicapråd 

• Vi kommer til møderne til tiden, eller melder afbud  

• Vi prioriter deltagelse  

• Vi anerkender hinandens funktion og position  

• Vi taler ordentligt til hinanden 

• Vi har en positiv indstilling  

• Vi er fakta baserede og undersøgende  

• Vi giver plads til personlige erfaringer og holdninger  

• Vi er opsøgende i forhold til viden og metoder fra andre steder og felter  

• Vi taler løbende om samarbejdet og de interne processer  
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Møder i Handicaprådet  
I 2016 har Handicaprådet, som i de tidligere år, holdt fire møder. Møderne blev af-
holdt i marts, maj, august og november måned. På møderne har rådet, som nævnt 
indledningsvis, blandt andet drøftet samarbejde, og som noget nyt har flere af mø-
derne indeholdt et generelt punkt, hvor repræsentanter for handicapforeningerne 
har fortalt om forskellige handicap og betydningen af dem.  

Herudover har repræsentanterne fra DH haft mulighed for på at stille spørgsmål til 
politikerne og forvaltningen, og derved dannet grundlag for en dialog om forskelli-
ge forhold. På møderne har der bl.a. været behandlet budget 2017, tilbagebetaling 
af ulovligt opkrævede ledsageudgifter, byggesager omkring Hvidovre Bymidte og 
boliger på Kløverprisvej i forhold til fysisk- og kognitiv tilgængelighed, ”De 100 me-
ste belastede familier” og mange andre sager. 

Oplæggene og drøftelserne af de enkelte emner og svarene på det stillede spørgs-
mål giver et godt billede af den aktuelle situation og anledning til refleksioner over, 
hvordan det er muligt at gøre forholdene bedre for borgere med handicap.  

Høringssager 
Udover mødeaktivitet arbejder rådet med aktuelle politiske sager, når udvalgssa-
ger sendes i høring i Handicaprådet, hvor DH-repræsentanterne afgiver hørings-
svar på rådets vegne.  

I 2016 afgav Handicaprådet i alt 37 høringssvar blandt andet om: Ny sundhedspoli-
tik, tilsyn af plejeboliger og bofællesskaber i Hvidovre, kvalitetsstandarder og bud-
get 2017.  En liste over høringssvar findes i bilag 1. 

Selv om der er tale om forholdsvis mange sager, som både tager tid at sætte sig ind 
i, og som ofte skal besvares på meget kort tid, er det et vigtigt rebskab til formidle 
Handicaprådets holdninger til såvel forvaltningen som politiske udvalg.  

Tanker om Handicaprådets virke i 2017  
I forhold til Handicaprådets arbejde i 2017 vil der fortsat være fokus på at arbejde 
med samarbejdet i rådet. Dette vil ske ved, at der løbende snakkes om samarbejds-
forhold på møderne. Desværre er der med den begrænsede mødefrekvens ikke mu-
lighed for at arbejde indgående med samarbejdet, hvis der også skal være plads til 
at drøfte handicapfaglige problemstillinger. 

De handicapfaglige problemstillinger vil fortsat blive behandlet på møder og gen-
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nem høringssvar, men som noget nyt vil Handicaprådet i 2017 arbejde på at rådet 
bliver vært for en temadag eller borgermøde i kommunen, hvor en eller flere aktu-
elle emner bliver drøftet bredt med kommunens borgere. 

Af mere konkrete forhold vil Handicaprådet følge planerne om nyt byggeri i kom-
munen såvel  omkring ældre-, ungdoms- og handicapboliger på Kløverprisvej som 
planen for et ny bymidte, således at byggerierne bliver så tilgængelige som muligt 
for både fysiske og kognitivt handicappede. 

Handicaprådet vil fortsat arbejde  med at implementere handicappolitikken i såvel 
det politiske som i det administrative arbejde i kommunen.  

Et fokusområde i 2017 vil også være at følge med i, hvorledes den kommunale in-
klusion i folkeskolen bliver gennemført på en tilfredsstillende måde, så børn med 
handicap ikke bliver ekskluderet.  

Endvidere vil rådet følge udviklingen af forholdene omkring bofællesskaberne i 
Hvidovre.  

Endelig vil der 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.  

På Handicaprådets vegne 

Jan Nielsen 
Formand  

 

 

Fremlagt og tiltrådt på Handicaprådets møde den 22. marts 2017.  
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Bilag 1 Høringsoversigt 2016 
 
Dato Emne   
 
23122016  Boliganvisning - Fortsættelse af dispensation for kriterier  
23122016  Forslag om vedtægtsændringer for Aktivitetscentret  
15122016  Kvalitetsstandarder – Sundhed og ældre 2017  
15122016  Tilsyn på plejecentre 2016  
15122016  Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2017  
04122016  Helhedsplan for Hvidovre Bymidte  
01122016  Udmøntning af budgetaftale 2017, ny driftsmodel for Hvidovre Motionscenter 
 
03112016  Kvalitetsstandard for SEL § 101 og SUL § 141 
03112016  Kvalitetsstandard § 109 og § 110 
03112016  Bofællesskaber proces for refusion for ferierejser og aktiviteter  
 
29092016  Forebyggende hjemmebesøg  
29092016  Bofællesskaberne i Hvidovre Kommune  
23092016  Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2017  
16092016  Karetmagerporten  
 
06082016  Revideret økonomimodel til fordeling af midler til inklusion  
19082016  Afrapportering til Socialstyrelsen vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser  
19082016  Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsom-

rådet  
13082016  Budget 2017  
10082016  Voksenspecialiserede område  
10082016  Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud  
 
06062016  Udbygningsanalyse for plejecentrene Strandmarkshave og Dybenskærhave 
02062016  Handleplan vedr. det specialiserede socialområde  
02062016  Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015  
02062016  Rammer og retning - Strategi for borgere med handicap og borgere med sociale ud-

fordringer  
02062016  Hvidovre Kommunes værdighedspolitik 2016  
 
27042016  Netværksboliger på Gl. Køge Landevej  
27042016  Overholdelse af plejeboliggarantien  
27042016  Resultat af forhandling med indkøbsleverandørerne  
27042016  Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje – 2016  
12042016  Tekniske hjælpemidler  
 
30032016  Skærpede krav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje  
30032016  Tilsyn bofællesskaber  
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30032016  Smart Hverdag  
 
01022016  Sundhedspuljen  
 
16012016  Helhedsplan for idrætsområdet 
16012016  Mindretalsudtalelse vedr. sag om §100 
16012016  Genoptræning af voksne m.v. (i alt 8 sager)  

 

 


