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Handicaprådets beretning for 2009  
 
 
1.0. Indledning 
Mange tanker melder sig ved årsskiftet 2009 og 2010 i relation til borgere med handicap og 
Handicaprådets virke.  
 
Efter kommunevalget og nyvalg til Handicaprådet er vel overstået kan Handicaprådet glæde sig 
over, at kommunalbestyrelsen i december måned besluttede at opretholde det tidligere antal 
medlemmer på i alt fjorten. Begge valg giver i det mindste håb om nye og inspirerende drøftelser i 
Handicaprådet til mulige forbedringer for handicappedes vilkår på lokalt plan.    
 
Og det kan også vise sig nødvendigt. Baggrunden er, at de mindre gode konsekvenser af 
kommunalreformen og finanskrisen desværre er blevet mærkbare for især borgere med handicap, 
da det ikke mere er muligt at opretholde det serviceniveau på området, som tidligere var 
gældende. Det mærkes både på det nationale og det lokale plan, hvor det økonomiske råderum til 
forbedringer på handicapområdet stort set ikke eksisterer. Handicaprådet håber dog meget, at der 
vil blive taget højde for handicappedes vilkår på trods af det begrænsede økonomiske råderum. 
 
Handicaprådet i Hvidovre har nu eksisteret i næsten fire år. I den periode er det stille og roligt 
lykkes at få sat gang i en positiv proces, hvor både almindelige borgere, medarbejdere i 
kommunens forvaltningsenheder og politikere stopper op og spørger sig selv, om man nu også har 
indtænkt handicappedes muligheder i de aktuelle løsninger. Det er trods alt en positiv udvikling, 
som Handicaprådet kun kan glæde sig over.    
 
Trods en rimelig positiv udvikling i synliggørelsen af de vilkår, som handicappede møder i 
hverdagen, så må det dog også erkendes, at forholdene for borgere med handicap kan blive bedre 
på en række områder. Det drejer sig eksempelvis om bedre transportmuligheder, bedre 
tilgængelighed til byens udearealer og bygninger, bedre kommunikation, bedre arbejdsmuligheder 
og bedre undervisnings- og fritidstilbud for handicappede. Det vigtigste er dog, at der er iværksat 
en positiv proces, så personer med handicap i større grad får mulighed for at deltage i det 
almindelige samfundsliv. Målet for Handicaprådet i 2010 er, at der bliver tilvejebragt en 
handicappolitik for Hvidovre Kommune. 
 
Det bør også 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 borgere med handicap oplever i hverdagen 
minder om hinanden, især når det gælder den fysiske tilgængelighed til byens udearealer og 
bygninger.    
 
Formålet med oprettelsen af et Handicapråd var blandt andet at tilvejebringe et dialogforum, hvor 
politikere og repræsentanter fra handicaporganisationerne gennem konstruktive drøftelser kunne 
udveksle synspunkter til forbedring af forholdene for personer med handicap. 
 
I Hvidovre består Handicaprådet som nævnt af 14 medlemmer, 7 politikere valgt af og blandt 
kommunalbestyrelsens medlemmer samt 7 medlemmer udpeget af Danske 
Handicaporganisationer, DH. I løbet af 2009 er der ikke sket nogen ændringer i Handicaprådets 
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sammensætning. En samlet oversigt over Handicaprådets medlemmer og stedfortrædere fremgår 
af bilag 1.  
 
 
2.0. Handicaprådets virke i 2009 
I lighed med de sidste par år har Handicaprådets virke i 2009 været centreret om møder i rådet, 
afgivelse af høringssvar og forbedring af tilgængeligheden til byens udearealer og bygninger.  
 
Endvidere har Handicaprådet i samarbejde med Hvidovre Debatten markeret FN’s Internationale 
Handicapdag med et arrangement om kommunikation mellem borgere med og uden handicap.  
 
Herudover har repræsentanter fra Handicaprådet deltaget i konferencer om handicappedes vilkår, 
talt varmt for opretholdelsen af buslinie 132 til Rødovre Centrum og deltaget i workshops i 
forbindelse med projekteringen af det nye plejecenter Dybenskærhave. 
 
De opgaver og aktiviteter, som Handicaprådet har været involveret i 2009, er nærmere beskrevet i 
de efterfølgende afsnit.       
 
Et væsentligt emne, som Handicaprådet gerne ser bliver taget op, er udformning af en 
handicappolitik for Hvidovre Kommune. På baggrund af Dialogmødet i oktober 2008 burde 
grundlaget for en handicappolitik være til stede. Handicaprådet håber derfor, at det i løbet af det 
kommende år lykkedes at få taget emnet op på den ene eller anden måde. 
 
De forskellige opgaver og aktiviteter har det fælles sigte at indsamle viden om nogle af de 
problemstillinger, der knytter sig til det at leve med et handicap. På denne baggrund skulle det 
være muligt nå frem til brugbare og bæredygtige løsninger.        
 
Det bør også nævnes, at Handicaprådet i løbet af 2009 har modtaget en række henvendelser ude 
fra, om end antallet har været begrænset. Det må formentlig tilskrives den kendsgerning, at 
Handicaprådet fortsat må betragtes som en relativ ny institution,  Henvendelserne drejer sig om 
informationer fra Danske Handicaporganisationer, DH og Det Centrale Handicapråd, DCH. 
Henvendelserne drejer sig om aktuelle emner i relation til handicaprådenes arbejde og 
undersøgelse af handicaprådenes virke siden etablering af rådene i foråret 2006.  
 
Handicaprådets sekretariatsfunktioner i forbindelse med afholdelse af møder varetages af Social- 
og Sundhedsforvaltningen, hvor ældre- og handicapkonsulent Betina Engelhardt Rasmussen på ny 
har varetaget opgaven på tilfredsstillende måde. Øvrige sekretariatsfunktioner i form af 
udfærdigelse af høringssvar, årsberetning m.v. forestås af repræsentanterne for 
handicaporganisationerne og koordineres af formanden.   
 
Endelig bør det nævnes, at Handicaprådet har en hjemmeside med adressen 
www.handicaprådet.hvidovre.dk. Endvidere er det muligt at gå ind på hjemmesiden via 
kommunens hjemmeside og finde oplysninger om Handicaprådet. På hjemmesiden er det blandt 
andet muligt at se referater fra rådets møder, mødeplan, oversigt over medlemmer og 
stedfortrædere, årsberetninger, vedtægt og forretningsorden.   
 
 
2.1.  Møder i Handicaprådet i 2009 
Som nævnt i indledningen er Handicaprådets primære formål at fungere som et dialogforum 
mellem lokale politikere og repræsentanter for de lokale handicaporganisationer. I den forbindelse 
har Handicaprådet i 2009 holdt fire ordinære møder. På møderne har Handicaprådet drøftet en 
række overordnede aspekter om handicappedes muligheder og vilkår. 
 
Møderne blev holdt henholdsvis den 11. marts, 13. maj, 19. august og den 2. december 2009.  
 
I denne sammenhæng er det dog vigtigt at understrege, at Handicaprådet ikke kan inddrages i 
konkrete personsager. Disse sager behandles fortsat af de relevante forvaltningsenheder, 
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hvorefter sagerne forelægges de politiske udvalg, der har ansvaret for det pågældende 
sagsområde. 
 
På de enkelte møder har der været sat fokus på et hovedemne både i relation til borgere med 
handicap og i relation til kommunalreformens konsekvenser. Formålet med en præsentation og 
drøftelse af et overordnet emne har været, at øge medlemmernes kendskab til handicappedes 
vilkår for derved på en mere kvalificeret måde at kunne medvirke til en forbedring af vilkårerne for 
borgere med handicap. 
 
På møderne i 2009 har der blandt andet været sat fokus på følgende emner: 
 
Fysisk tilgængelighed til byens udearealer og bygninger - hvor der blev orientering om 
registrering af de eksisterende forhold og om påtænkte forbedringer af den fysiske tilgængelighed 
af byens udearealer og bygninger ved tilgængelighedsrevisor Connie K. Nielsen, Teknisk 
Forvaltning 
 
Bevilling og tildeling af fleksjob - hvor der blev givet en orientering om mulighederne for bevilling 
og tildeling af fleksjob ved fleksjobkoordinator Anni Mandrup og Fleksjob konsulent Irene Duus fra 
Jobcentret. 
 
Indstiftelse af en Handicappris - Efter forslag fra Danske Handicaporganisationer blev 
spørgsmålet om indstiftelse af en handicappris til markering af FN’s Internationale Handicapdag 
drøftet. Da der allerede findes en række priser i Hvidovre blev resultatet, at Handicaprådet 
fremover i stedet skulle prøve at markere FN’s Internationale dag med et arrangement i relation til 
handicappedes vilkår.   
 
VISO - Orientering om de opgaver og ydelser, som VISO varetager og kan tilbyde borgere og 
kommuner i relation til borgere med handicap fortalt af kontorchef Else Lund Frydenberg.      
 
Markering af FN’s Handicapdag 3. december 2009 – Handicaprådet var enige om at markere 
dagen i 2009 ved at sætte fokus på et arrangement om kommunikation mellem borgere med og 
uden handicap.  
 
Opfølgning på Dialogmødet om handicappolitik - Foreløbig har mødet resulteret i en rapport fra 
arrangementet.   
 
Borgere med senhjerneskade - Orientering om Dagcenteret Karetmagerportens tilbud til borgere 
med senhjerneskader ved centerleder Lillian Esbjørn og musikterapeut, cand.mag. Maja Frommel.  
 
Udover de omtalte hovedemner og budgettet for 2010 har der endvidere været mulighed for at 
stille spørgsmål på det generelle og aktuelle plan til såvel de politiske udvalg som til de enkelte 
forvaltningsenheder om handicappedes vilkår.  
 
På møderne i 2009 har der blandt andet været stillet spørgsmål om: 
 
- Med hvilken begrundelse besluttede Socialudvalget på mødet den 6. november 2006 at 
målgruppen, der kan opnå støtte efter § 79 i lov om social service, kun omfatter godkendte 
pensionistforeninger i Hvidovre Kommune? 
 
- Hvordan forholder kommunen sig til de pensionister, der af den ene eller anden grund ikke kan 
deltage i pensionistklubbernes arrangementer? Der tænkes her specielt på døve 
tegnsprogsbrugere, som ikke kan deltage i arrangementer, medmindre der stilles mere eller mindre 
permanent tolkebistand til rådighed og derfor deltager i døves pensionistklub i København.   
 
- Har Hvidovre Kommune planer om at forbedre tilgængeligheden til kommunens hjemmeside? 
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- Hvor mange i Hvidovre har fået bevilget et fleksjob og hvor mange af disse borgere har på 
nuværende tidspunkt et job?  
 
- Har Hvidovre Kommune planer om etablering af nye handicapvenlige boliger? 
 
- Hvordan ser situationen ud for borgere med handicap i Hvidovre, nu hvor kommunen har 
vedtaget budgettet for 2010?  
 
På linie med de enkelte hovedemner giver svarerne på de stillede spørgsmålene på mange måder 
et billede af den aktuelle situation og anledning til refleksioner over, hvordan kan vi i fællesskab 
gøre forholdene bedre for borgere med handicap. 
 
Interesserede, der ønsker at blive bekendt med indlæggene om de enkelte emner eller svar på de 
stillede spørgsmål, er velkommen til at klikke sig ind på Handicaprådets hjemmeside, hvor der 
findes udførlige referater fra de enkelte møder.  
 
 
2.2.  Høringssvar 
Foruden de ordinære møder bliver Handicaprådet løbende inddraget i forbindelse med aktuelle og 
overordnede sager i relation til borgere med handicap. Dette sker ved at de pågældende sager 
sendes i høring hos Handicaprådet, hvor repræsentanterne fra handicaporganisationerne afgiver 
et høringssvar på rådets vegne.  

 
I løbet af 2009 afgav handicaporganisationerne på Handicaprådets vegne ikke mindre end 46 
høringssvar. Der var således tale om en mærkbar stigning i forhold til antallet af høringssvar i 2007 
og 2008, hvor antallet var henholdsvis 33 og 38 høringssvar. 
 
Sagerne drejer sig om vidt forskellige emner, der spænder fra tilsyn med kommunens plejeboliger 
og bofællesskaber, kvalitetskrav til hjælpemidler til handicappede, til redegørelser for udviklingen 
på det sociale område og på specialundervisningsområdet til rammeaftaler til imødekommelse af 
behovet på de to områder og til budgettet for 2010 og i den forbindelse til en række spareforslag 
på især det sociale område.    
 
Som tidligere tilkendegivet må der ikke være tvivl om, at det på den ene side er en spændende 
måde at få indsigt i sager om lokale forhold i relation til borgere med handicap. På den anden side 
må der heller ikke være tvivl om, at det har været et tidskrævende arbejde at gennemgå de mange 
sager og forholde sig til det indholdsmæssige, især når det i de fleste tilfælde skal ske inden for en 
relativ kort tidsfrist.  
 
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 flere af Handicaprådets synspunkter har bidraget til at præge 
beslutningerne i flere sager.   
  
Oversigten over samtlige høringssvar i 2009 fremgår af bilag 2. 
 
 
2.3.  Tilgængelighed til byens udearealer og bygninger 
Et andet væsentligt element som Handicaprådet i 2009 har været involveret i er forbedring af den 
fysiske tilgængelighed til byens udearealer og bygninger.  
 
På baggrund af den udførlige registrering i 2008 af en række fokusområder i Hvidovre og en 
bevilling på lidt over 1 mio. kr. til forbedring af den fysiske tilgængelighed på budgettet for 2009, er 
det i 2009 lykkedes at forbedre den fysiske tilgængelighed for både ældre borgere og borgere med 
handicap. 
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Blandt de forbedringer, der er gennemført i 2009, kan blandt andet nævnes opstregning af 
nedslidte felter i fodgængerovergange, opretning af fortove, etablering af ramper ved 
fodgængerovergange, etablering af lydsignaler i krydset Hvidovrevej og Kløverprisvej og etablering 
af teleslyngeanlæg i mødelokalerne i Lille Friheden og på Risbjerggård. 
 
Endvidere er der taget skridt til at forbedre forholdene ved busstoppestederne ved at etablere et 
opmærksomhedsfelt i belægningen ved busstanderen og i samarbejde med Movia at gøre 
busplanerne mere læsevenlige for borgere med synshandicap. 
 
Herudover har der i årets løb været afholdt to møder med formanden for Teknik- og Miljøudvalget, 
repræsentanter fra Teknisk Forvaltning og fra Ældrerådet for i fællesskab at udpege de områder, 
hvor den fysiske tilgængelighed bør søges forbedret.   
 
På sigt håber Handicaprådet, at det også lykkes at få registreret kommunens bygninger, så de kan 
gøres mere tilgængelige for borgere med handicap.  
 
 
2.4.  FN’s International Handicapdag  

På Handicaprådets møde i august måned var der enighed om at markere FN’s 
Internationale Handicapdag den 3. december med et arrangement med fokus på 
kommunikation mellem borgere med og uden Handicap.  
 
I samarbejde med HvidovreDebatten blev der etableret et arrangement, hvor debatten om 
kommunikationen mellem borgere med og uden handicap blev sat i gang på Hovedbiblioteket den 
3. december 2009. Debatten løb frem til den 12. januar 2010, hvor debatten blev fulgt op med to 
indlæg om de problemer, der knytter sig til kommunikation og specielt mellem borgere med og 
uden handicap. 
 
Vibe Lund Jensen fra Kommunikationscentret i Hillerød redegjorde for resultaterne fra en 
undersøgelse om kommunikation  - eller rettere manglen på samme – mellem beboere med 
handicap i et bofællesskab og personalet. 
 
Morten Carlsson, næstformand i Danske Handicaporganisationer og formand for 
Autismeforeningen fortalte om en række tankevækkende oplevelser med unge handicappede og 
deres problemer med at kunne give udtryk for deres behov, da omgivelserne ikke var i stand til at 
forstå deres signaler.   
 
 
2.5.0.  Konference og seminar 
2.5.1.  Konference om kommunale Handicapråd 
Den 12. maj 2009 afholdte Det Centrale Handicapråds, DCH den årlige konference på Nyborg 
Strand om arbejdet i de kommunale Handicapråd.  
 
I konferencen deltog to repræsentanter fra Handicaprådet sammen med ældre- og handicap-
konsulent Betina Engelhardt Rasmussen.  
 
Konferencens hovedtema var at sætte fokus på visioner for de kommunale handicapråd. 
Hovedtemaet blev understøttet af et indlæg om hvordan handicaprådene kan synliggøre deres 
arbejde og en række minikonferencer om blandt andet; implementering af handicappolitik i 
kommerne, Handicapråd og kommunale botilbud, Kommunevalget 2009 og handicaprådene, 
Implementering af handicapperspektivet i den kommunale praksis og Roller og samarbejde i 
handicaprådene. 
 
På ny en spændende konference, der tillige bekræfter, at arbejde i og omkring Handicaprådet i 
Hvidovre fungere tilfredsstillende på mange måder.    
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2.5.2.  Seminar om tilgængelighed  
Den 16. juni 2009 afholdte Statens Byggeforskningsinstitut, SBi i lighed med de sidste par år et 
seminar om den fysiske tilgængelighed med temaet –Tilgængelighed - Hvis ansvar?  
 
I seminariet deltog to repræsentanter fra Handicaprådet. 
 
Seminariet blev indledt med et oplæg om Tilgængelighed contra Design for alle – Er der en 
forskel? Svaret er ligetil: Det bør der ikke være! Oplægsholderen reflekterede over de to begreber 
set i et internationalt perspektiv, hvor især begrebet Design for alle kom til at stå i fokus. Samtidig 
blev der vist en række projekter der dokumenterede, at såfremt begrebet ’Design for Alle’ 
indarbejdes i projekter bliver resultatet spændende arkitektur til glæde for bygherrer og brugere. 
 
Endvidere blev FN’s Handicapkonvention og Bygningsreglementet, BR 08 gennemgået i relation til 
forventninger og krav til den fysiske tilgængelighed. 
 
Konklusionen på drøftelserne blev – ikke helt uventet – at ansvaret for at sikre en god 
tilgængelighed ligger hos alle byggeriets parter, det vil sige både bygherren, arkitekter, ingeniører 
og myndigheder. 
 
 
2.6.0.  Andre aktiviteter 
Foruden de allerede omtalte aktiviteter har Handicaprådet på forskellige måder været inddraget i 
en række andre opgaver i 2009. Det drejer sig blandt andet om: 
 
2.6.1.  Budget 2010  
Som forberedelse til forhandlinger om budgettet for 2010 og overslagsårene 2011-13 fremsendte 
Handicaprådet nogle få ønsker til budgettet for 2010.  
 
Det skyldtes, at Handicaprådet til fulde var vidende om såvel den aktuelle som de kommende års 
økonomiske situation. Handicaprådet er således opmærksom på, at det økonomiske råderum for 
nye tiltag i Hvidovre i 2010 er ret begrænset. Denne kendsgerning tog Handicaprådet således 
højde for ved udvælgelsen af de fremsatte ønsker. Handicaprådet foreslog derfor, at der blev afsat 
tilstrækkelige midler til følgende aktiviteter indgik i budgetforhandlingerne:  
 
- afvikling af Handicaprådets møder og arrangementer, herunder midler til tegnsprogs-tolke og til 
deltagelse i relevante kurser   
 
- anskaffelse og vedligeholdelse af de nødvendige hjælpemidler, der på den ene side skal 
kompensere for borgerens funktionsnedsættelse og på den anden side skal gøre borgeren 
selvhjulpen. 
 
- afholdelse af to nye dialogmøder for borgere med interesse for handicappedes vilkår samt tre 
interne styregruppemøder for de involverede forvaltningsgrene        
 
- undersøgelse af mulighederne for etablering af et varmtvandsbassin i Hvidovre.  
 
- forbedring af handicaptilgængeligheden til byens udearealer og bygninger. 
 
På grund af den økonomiske situation var det dog ikke muligt at få alle ønskerne opfyldt.   
 
 
2.6.2.  Buslinie 132   
Ved flere lejligheder har der i 2009 været sat fokus på en påtænkt reducering af buslinie 132, så 
bussen ikke længere skulle køre mellem Hvidovre Station og Rødovre Centrum. I samarbejde med 
Ældrerådet udtrykte Handicaprådet derfor stor bekymring over den påtænkte reducering af buslinie 
132, da det ville medfører væsentlige forringelser af transportmulighederne for specielt ældre 
borgere og borgere med handicap.     



 8 

    
I den forbindelse afleverede formanden for Ældrerådet, Flemming Cramer-Larsen og 
Handicaprådets formand den 7. september 2009 ca. 1500 underskrifter på borgmesterkontoret i 
Rødovre mod at reducere linie 132 mellem Hvidovre Station og Rødovre Centrum. 
 
Det endelige resultat af indsigelserne kendes endnu ikke, men Handicaprådet er vidende om, at 
der arbejdes på forskellige alternative løsninger. 
 
 
2.6.3.  FN’s Handicapkonvention  
I løbet af 2009 deltog flere medlemmer i forskellige arrangementer, hvor FN’s Handicapkonvention 
er blevet fremlagt og drøftet.  
 
Repræsentanterne for Danske Handicaporganisationer i Handicaprådet glæder sig nu over, at 
Folketinget i 2009 har ratificeret konventionen, så borgere med handicap kan opnå samme 
rettigheder som landets øvrige borgere.  
 
 
2.6.4.  Plejecenteret Dybenkærshave  
I forbindelse med projekteringen af det nye plejecenter Dybenkærshave ved Avedøre Byvej har 
formanden for Ældrerådet, Flemming Cramer-Larsen og Handicaprådets formand deltaget i to 
workshops for at tage højde for brugernes interesser og synspunkter. Det er Handicaprådets 
opfattelse, at der har været en konstruktiv dialog mellem de projekterende arkitekter, ingeniører, 
repræsentanter fra de eksisterende plejecentre, Sundheds- og Socialforvaltningen og Teknisk 
Forvaltning med det klare sigte at etablere et så attraktivt og velfungerende plejecenter, som 
muligt.        

 

 
2.6.5.  Projekt Aktive ældre  
I samarbejde med Marselisborg Praksisvidencenter, Århus har Hvidovre Kommune i 2009 iværksat 
Projekt Aktive Ældre med det formål at aktivere ældre borgere, der ikke allerede er aktive, og som 
oplever ufrivillig ensomhed. Ældrerådet og Handicaprådet er inviteret til at følge projektet og 
bidrage med relevante synspunkter. Foreløbig har projektet foretaget en kortlægning af de 
eksisterende forhold med henblik på at finde frem til hvilke tilbud, der kan aktivere ældre borgere i 
Hvidovre.   
 
 
3.0. Handicappolitik 
På baggrund af de mange konstruktive tilkendegivelser, der blev fremført på Dialogmødet om en 
handicappolitik i efteråret 2008, er der i Handicaprådet fortsat enighed om at få udarbejdet og 
formuleret en handicappolitik for Hvidovre. 
   
Endvidere er der i Handicaprådet enighed om, at det er vigtigt at få tilvejebragt en kvalificeret 
handicappolitik på linie med eksempelvis sundhedspolitikken og børnepolitikken. Der er også 
enighed om, at det er kommunalbestyrelsen, der både skal beslutte at tilvejebringe en 
handicappolitik og i sidste ende skal godkende handicappolitikken for Hvidovre Kommune. 
 
Der er også enighed om, at det er en krævende opgave at tilvejebringe en handicappolitik. 
 
I lyset af de konstruktive drøftelser på Dialogmødet skulle der nu være et godt grundlag til at 
iværksætte de politiske forberedelser til udformning af en handicappolitik for Hvidovre Kommune. 
   
I Handicaprådet er der dog enighed om, at det fortsat vil være nyttigt at blive orienteret om de 
problemstillinger, der knytter sig til hele handicapområdet samtidig med, at der foretages en 
kortlægning af de tilbud, der allerede findes i kommunen til borgere med handicap. 
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Nogle af de elementer, der kunne indgå i en handicappolitik, kunne være signaler om bedre 
adgang til uddannelse for handicappede, bedre tilgængelighed til byens udearealer og bygninger 
og til informationer om kommunens tilbud til borgere med handicap. 
 
 
 
4.0. Visioner for Handicaprådets virke i 2010   
En væsentlig vision for Handicaprådets virke i 2010 vil være at få tilvejebragt en handicappolitik for 
Hvidovre Kommune. Med en ny kommunalbestyrelse, et nyt Handicapråd og resultatet fra 
Dialogmødet skulle der være et godt udgangspunkt til iværksættelse af den proces, der kan føre 
frem til en god handicappolitik for Hvidovre. 
 
En anden vision vil være at medvirke ved planlægningen af den fortsatte forbedring af den fysiske 
tilgængelighed til byens udearealer og bygninger, og til den kommunikative dimension (Universel 
Design). Selv om det ikke var muligt at få afsat midler på budgettet for 2010, behøver 
planlægningen af kommende tiltag ikke at ligge stille.    
 
Endvidere er det hensigten at udbygge samarbejdet med Ældrerådet og andre beslægtede råd og 
foreninger i kommunen med det klare sigte at forbedre forholdene for personer med handicap i 
Hvidovre.  
 
Herudover vil der blive arbejdet på at gøre Handicaprådets virke mere synligt gennem nye tiltag og 
forhåbentligt et eller flere borgermøder om en mulig handicappolitik, gennem kontakt til lokale 
medier samt ved deltagelse i konferencer og kurser.  
 
 
 
 
Handicaprådet  
 
 
Torben Olesen,  
formand 
 
 
 
 
 
 
Fremlagt og tiltrådt på Handicaprådets møde den 10. februar 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
1. Medlemmer og stedfortrædere af Handicaprådet  
2. Høringssvar 2009 
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Handicaprådets beretning for 2009 - Bilag 1 
 
 
 
 
Medlemmer og stedfortrædere af Handicaprådet den 31. december 2008 
 
Medlemmer og stedfortrædere valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer 

 Viceborgmester Helle Adelborg  

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Finn Gerdes  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Susanne Brixum 

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Fritzbøger   

 Kommunalbestyrelsesmedlem Benthe Viola Holm  

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Jelund 

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Erik Frølund Thomsen  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Falcon  

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Kim Østerberg  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Dencker  

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Mikkel Dencker  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Karl-Erik Høholt Jensen 

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Broholm  

 
Medlemmer valgt af Danske Handicaporganisationer – Hvidovre Afdeling:  

 Torben Olesen, formand, Hvidovrevej 97 H, Dansk Blindesamfund  

Stedfortræder: Knud-Erik Overgaard, Vestre Messegade 9 B, st., Danske Blindesamfund  

 Knud Søndergaard, næstformand, Langåvej 41, Danske Døves Landsforbund  

Stedfortræder: Grete Jensen, Søbyvej 2, Danske Døves Landsforbund  

 Connie Albrechtsen, Avedøre Enghavevej 3, Landsforeningen Autisme 

Stedfortræder: Vakant.   

 Grethe Jørgensen, Bytoften 9, 2. th., Muskelsvindfonden 

Stedfortræder: Niels Jensen-Storch, Brostykkevej24, Høreforeningen  

 Helle Drøhse Kilde, Brostykkevej 97 B, LEV 

Stedfortræder: Ulla Stegemüller, Strandhavevej 204, st., LEV  

 Helle Mathiasen, Hvidovregade 14 B, Gigtforeningen 

Stedfortræder: Ib Tolderlund, Torstensvej 3, Gigtforeningen  

 Kim L. Jørgensen, Ærtebjergvej 81, Scleroseforeningen 

Stedfortræder: Anni M. Knøsgaard, Elme Alle 9 A, Scleroseforeningen 

 
 
 
 
 



 11 

Handicaprådets beretning for 2009 - Bilag 2 
 
 
Høringssvar i 2009 
 
Oversigt over høringssvar afgivet af handicaporganisationer på Handicaprådets vegne i 2009. 
 
Nr.  Afsendt  Emne         -         Høringssvarets sammenfatning 

 
1. 04.01.09 Tilbud på nye plejeboliger på Byvej i Hvidovre  -  HR anbefaler. at tilbuddet fra 

 AAB søges fremmet. Samtidig foreslås det, at der foretages en besigtigelse af 
 tilsvarende byggerier udført af de to tilbudsgivere, så man ved selvsyn kan få en 
 fornemmelse af den kvalitet, de to tilbudsgivere står for, da de to tilbud på flere måder 
 ligger relativt  tæt på hinanden. 

 
2. 04.01.09  Fælles EU-udbud om sygeplejeartikler  -  HR er indforstået med, at de anførte 

 kravsspecifikationer danner udgangspunkt for det planlagte EU-udbud. 

 
3. 14.01.09  Forslag til kultur- og fritidspolitik  -  HR anbefaler, at der arbejdes videre med de 

 intentioner, der er skitseret i forslaget. Samtidig skal HR foreslå, at kommunen i det 
 videre arbejde er opmærksom på, at de forskellige tilbud bør gøres så tilgængelige 
 som muligt, så alle borgere får mulighed for at deltage, uanset eventuelle handicap.  

 
4. 25.01.09  Projekt Aktive ældre  -  HR anbefaler, at projektet søges gennemmført og foreslår, 

 at HR bliver orienteret om projektets resultater til inspiration for et tilsvarende blandt 
 borgere med handicap i Hvidovre. 

 
5. 25.01.09  Kvalificering af indsatsen overfor familier med børn  -  HR anbefaler projektet.  
 
6. 25.01.09  Kvalificering af den sociale indsats overfor sindslidende - HR anbefaler, at  

 projektetet søges gennemført som skitseret. 
 
7. 27.01.09  Redegørelsen til Udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område  -  HR 
 tager redegørelsen til Udviklingsråd til efterretning. HR har dog noteret sig, at 
 kommunalreformen ikke uventet har medført en række uhensigtsmæssigheder blandt 
 andet på hjælpemidelområdet i form af mere administration og dokumentation ved 
 bevilling af eksempelvis af informationstekniske hjælpemidler. 
 
8. 15.02.09  Navn til plejecentret ved Byvej  -  HR tilslutter sig, at bebyggelsen får navnet 

 Dybenskærhave, opkaldt efter den gård, der tidligere lå på grunden. 
 
9. 22.02.09  Redegørelse til Udviklingsrådet om udviklingen på specialundervisnings-

 området  -  HR tager redegørelsen til Det Regionale Udviklingsråd om udviklingen på 
 specialundervisningsområdet til efterretning. 

 
10.  03.03.10  Tilsyn af plejeboliger og bofællesskaber 2008  -  HR 
 HR tager redegørelsen for de udførte tilsyn af plejehjem og bofællesskaber i 2008 til 
 efterretning, idet HR med hensyn til bofællesskaberne meget skal anbefale, at der 
 som planlagt bliver sat fokus på udarbejdelsen af handleplaner, på beboernes 
 personlige hygiejne, udpegning af en kontaktperson mellem beboerne, deres 
 pårørende og personalet samt at der bliver oprettet brugerråd for beboerne, deres 
 pårørende og personalet.   
 
11.  03.03.09  Rammeaftaler 2010  -  HR tilslutter sig oplægget til rammeaftaler, da intentionerne 

 bag indholdet i de omtalte tilbud forekommer rimelige og må betragtes som 
 acceptable. Det må dog på ny erkendes, at det er vanskeligt at få et klart og samlet 
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 overblik over sammenhængen mellem de enkelte behov og forventninger til det 
 indholdsmæssige, når redegørelsen skal afleveres i skabeloner.  

 
12. 15.03.09  Projektforslag til indretning af musiklokaler på Sønderkærskolen  -  Da det 

 fremsendte projektforslag alene omfattede tegninger og ingen forklarende tekstdel, 
 imøderser HR, at rådets tidligere fremførte forslag til forbedring af den fysiske 
 tilgængelighed bliver indarbejdet i projektet.  

 
13. 15.03.09  Redegørelse for rammeaftalerpå specialundervismingsområdet 2010 - HR Kan 

 tilslutte sig redegørelsen, da intentionerne bag indholdet af forventninger og krav til 
 de omtalte tilbud til børn og voksne fortudsætter, at tilbuddene skal være relevante og 
 af god faglig kvalitet. 

 
14. 15.03.09  Redegørelse for specialundervisning og specialpædagoisk bistand 2009-12 på 

 det mellemkommunale område - HR tilslutter sig redegørelsen, da intentionerne 
 bag indholdet af forventningerne og krav til de omtalte tilbud for børn og unge 
 forudsættes at skulle være relevante og af god faglig kvalitet. 

 
15. 23.03.09  Evaluering af telefonfri tid på rådhuset  -  HR tilslutter sig, at ordningen med 

 telefonfri tid torsdag formiddag gøres permanent. HR har i den forbindelse bemærket, 
 at der har været og fortsat vil være mulighed for at komme i kontakt med kommunen 
 torsdag formiddag, hvis der skulle opstå en akut situation. 

 
16. 13.04.09  Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger 2009-10  - 
                HR tilslutter sig det fremlagte forslag. 
 
17. 13.04.09  Sundhedspuljen 2009  -  På det foreliggende grundlag er Handicaprådet indforstået 

 med, at midlerne i Sundhedspuljen i 2009 disponeres som skitseret af Social- og 
 Sundhedsforvaltningen. 

 
18. 10.05.09  Kvalitetsstandard for Personlig og praktisk hjælp på ældreområdet  -  HR finder 

 at kunne tilslutte sig den skitserede standard for Personlig og praktisk hjælp på 
 ældreområdet.  

 
19. 10.05.09  Kvalitetsstandard for personlig hjælp samt støtte- og kontaktpersonordning i 

 socialpsykiatrien  -  HR finder at kunne tilslutte sig den skitserede standard for 
 personlig hjælp samt støtte- og kontaktpersonordningen i socialpsykiatrien.     

 
20. 10.05.09  Kvalitetsstandard for almene tilbud samt aktivitets- og samværstilbud - HR 

 opfordrer indtrængende såvel Social- og Sundhedsudvalget som kommunal-
 bestyrelsen til at opretholde Aktivitetscentret i Hvidovregade, da centret danner den 
 ideelle fysiske ramme om mange kvalificerede tilbud til både efterlønnere, 
 pensionister samt unge og ældre borgere med handicap. Det vil være en mærkbar 
 forringelse for denne gruppe borgere, hvis Social- og Sundhedsudvalget og 
 kommunalbestyrelsen måtte se sig nødsaget til at lukke centret. 

 
21. 10.05.09  Kvalitetsstandard for daghjem  -  HR skal meget henstille, at tilbuddet søges 

 opretholdt. Baggrunden er, at tilbuddet tilsyneladende imødekommer det ønske og 
 behov, som borgere med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne har, når valget står 
 mellem at kunne blive boende i eget hjem eller flytte på plejehjem.  

 
22. 10.05.09  Kvalitetsstandard for Plejeboliger  -  En besparelse på lønsummen på 1 eller 0,5% 

 eller et midlertidigt ansættelsesstop må selvsagt være en politisk afgørelse, som HR i 
 givet fald må beklage, da det blandt andet vil medføre serviceforringelser for 
 beboerne.  
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23. 10.05.09  Kvalitetsstandard for træningsområdet  -  Desværre har forvaltningen også på 
 træningsområdet set sig nødsaget til at overveje forskellige muligheder for reduktion 
 af serviceniveauet og dermed af kvalitetsstandarden. Det er HR’s opfattelse, at en 
 sænkning af ydelserne og standarden blot vil medføre øgede udgifter på andre 
 opgaver i social- og sundhedsområdets regi, da manglende genoptræning og 
 vedligeholdelsestræning blot vil medføre behov for andre ydelser efter lov om social 
 service. En målrettet genoptræning og vedligeholdelsestræning vil i stedet medføre, 
 at borgerne i stedet hurtigere bliver selvhjulpne, og dermed ikke eller kun i begrænset 
 omfang belaster socialområdet. 

 
24. 10.05.09  Kvalitetsstandard for børnehandicapområdet og tabt arbejdsfortjeneste  -  HR   
 beklager de foreslåede besparelser på området. De foreslået to tiltag: Nedsættelse af 
 et Tværfagligt visitationsudvalg og Udvikling og implementering af en mere 
 systematisk styring af området tilslutter HR sig. Trods de økonomiske problemer skal 
 HR meget anbefale, at de eksisterende kvalitetsstandarder og ydelser søges 
 opretholdt.  
 
25. 10.05.09  Timepriser for hjemmehjælpsydelser  -  HR finder at kunne tilslutte sig de 

 foreslåede timepriser. 
 
26. 10.005.09  Reduktionsforslag til imødegåelse af merforbrug på ældre- og 

 handicapområdet  -  Som anført i bemærkningerne til de enkelte standarder, er HR 
 meget betænkelig ved flere af de foreslåede besparelser på ældre- og handicap-
 området. Specielt er HR meget betænkelig ved: 

 
 - den foreslåede lukning af Aktivitetscentret  
 - de skitserede besparelser på træningsområdet og  
 - de foreslåede besparelser på børnehandicapområdet. 
 
 Efter HR opfattelse bør mindre ressourcestærke borgere på ældre- og handicap-
 området i princippet friholdes for yderligere serviceforringelser og besparelser, da 
 sådanne tiltag blot vil forringe livskvaliteten yderligere for denne gruppe borgere. 
 
27. 17.05.09  Samling af visitationsudvalg til specialforanstaltninger for 6-16 årige  -  HR 

 bakker op om den foreslåede samling af visitationsudvalg for børn og unge til ét 
 visitationsudvalg på Skole- og Kulturområdet. 

 
28. 01.06.09  Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for hjemmesygeplejen 2009  -  HR finder 

 at kunne tilslutte sig de foreslåede kvalitetsstandarder og ydelseskataloget for 
 hjemmesygeplejen samt den foreslåede forenkling af visitationsstrukturen. 

 
29. 07.06.09  Sparekatelog til retablering af budget 2009  -  HR tager med beklagelse den 

 overordnede målsætning til besparelser på budget 2009 til efterretning, da 
 besparelserne desværre vil medføre mærkbare forringelser på hele serviceniveauet. 

 
 Især udtrykker HR stor betænkelig ved de foreslåede besparelser til ældre- og 
 handicapinstitutioner, omsorgskriteriet, hjemmeplejeydelserne, aflastning af 
 handicappede børn, a  
 Endelig tager HR klart afstand til den foreslåede nedlæggelse af ældre- og 
 handicapkonsulentens funktioner.  
 
30. 28.06.09  Budget 2010 – ønsker til handicapområdet  -  HR foreslår, at der afsættes midler 

 til:   
 - driftsrammen for HR 
 - hjælpemidler 
 - dialogmøder om handicappolitik 
 - genoptræning i varmtvandsbassin 
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 - forbedring af tilgængeligheden til byens udearealer og bygninger. 
 
31. 07.07.09  Projektforslag til plejecenter Dybenskærhave  -  HR tilslutter sig det foreløbige 

 projektforslag. 
 
32. 05.08.09  Ændring af buslinie 132  - HR tilslutter sig den foreslåede forlængelse af buslinie 

 132 fra Rødovre Centrum til Islev Torv.    
 
33. 07.08.09  Tilbud på køb af Risbjerggård-området  -  HR tilslutter sig, at Hvidovre Kommune 

 afhænder Risbjerggård-området med henblik på at søge ideoplægget realiseret efter 
 de skitserede retningslinier. 

 
34. 07.08.09  Budgetforslag 2010  -  HR håber, at de forslag til budget 2010, som HR har 

 fremsendt, vil indgå i budgetforhandlingerne. 
 
 Endvidere håber HR på, at der på arbejdsmarkedsområdet vil blive afsat 
 tilstrækkelige midler til at bistå borgere, der har fået tilkendt muligheden for fleksjob, 
 med at finde egnede jobs, at der ikke foretages yderligere besparelser på 
 undervisningen af og fritidstilbuddene for børn og unge med autisme. Efter HR’s 
 opfattelse er det vigtigt, at tilbuddene til denne gruppe bør have et meget højt fagligt 
 og pædagogisk niveau for at sikre børnene den bedst mulige start i tilværelsen. 
 
35. 23.08.09  Forslag til ældreboliger Gungevej 17, Hvidovre  -  Selv om HR gerne ser, at der 

 bliver tilvejebragt nye ældreboliger og gerne en række handicapboliger i Hvidovre, 
 finder HR ikke at kunne anbefale forslaget, da forslaget indeholder en række 
 væsentlige problemer i forhold til målgruppen. 

 
 HR er blandt andet betænkelig ved udgangspunktet, hvor en tidligere industribygning 
 søges konverteret til ældreboliger i et kvarter, der oprindeligt ikke er tænkt anvendt til 
 boligformål. Dette indebærer blandt andet, at der ikke findes gode indkøbsmuligheder 
 i gå-afstand, ligesom der er relativt langt til offentlige kontorer, lægeklinikker, 
 posthuse og andre serviceorienterede forretninger. 
 
36. 30.08.09  Ansøgninger til Forebyggelsesfonden og til puljen Bedre ældrepleje 2009  -  HR 

 kan kun anbefale at ansøgningerne søges fremmet, da de projekter, hvortil der søges 
 om pujlemidler, har det hovedsigte at forbedre arbejdsforholdene for de ansatte og 
 vilkårene for ældre borgere.  

 
37. 02.09.09  Rammeaftaler 2010 for social- og specialundervisningsområdet  -  HR 
 Med en enkelt undtagelse er det HR’s opfattelse, at de fremlagte aftaler forekommer 
 rimelige set i lyset af de usikkerhedsfaktorer, der fortsat gør sig gældende med 
 hensyn til omfang, behov, kvalitet, økonomi m.v. Undtagelsen drejer sig om de ofte 
 alt for lange ventetider på psykiatrisk behandling og behandling hos psykologer. HR 
 anbefaler derfor, at forvaltningen arbejder på at få reduceret ventetiderne for 
 psykiatrisk behandling og behandling hos psykologer, da der tilsyneladende kan 
 være op til både seks og ni måneders ventetid fra henvisning til den egentlige 
 behandling påbegyndes. 
 
38. 07.09.09  Supplerende budgetforslag 2010  -  HR håber, at de tidligere anførte 

 bemærkninger til budgetforslaget vil indgå i de kommende budgetforhandlinger, så 
 vilkårene for både børn, unge og voksne med handicap trods alt kan opretholdes på 
 et rimeligt niveau.   

 
39. 21.09.09  Servicebevis til personlig og praktisk hjælp  - HR kan ikke anbefale, at der 

 indføres servicebeviser i Hvidovre Kommune, da borgere i Hvidovre stort set allerede 
 har den grad af frihed, fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til hvornår, hvordan 
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 og af hvem, der skal udføre den bevilgede hjælp, som det er hensigten med et 
 servicebevis.   

   
40. 20.10.09  Handicaprådets sammensætning 2010-2013  -  HR kan kun anbefale, at den 

 nuværende sammensætning søges opretholdt. Baggrunden er, at den nuværende 
 situation med 14 medlemmer, 7 udpeget af kommunalbestyrelsen og 7 udpeget af 
 Danske Handicaporganisationer har været en meget hensigtsmæssig 
 sammensætning, da det har givet mulighed for en god spændvidde i debatten. Hertil 
 kommer, at alle politiske udvalg har været repræsenteret.  

 
41. 20.10.09  Ansøgning til pulje til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom  

 HR tilslutter sig, at kommunen har søgt om økonomisk til en forstærket indsats for 
 patienter med kroniske sygdomme, da midlene i givet fald vil have en positiv 
 indvirkning på hverdagen for de berørte borgere. 

 
42. 20.10.09  Ændring af åbningstider i Sundhedscentret  -  HR kan kun tilslutte sig forslaget, 

 da det indebærer flere positive elementer.   
 
43. 03.11.09  NNKontraktmål 2010  -  HR er indforstået med, at der arbejdes videre med 

 kontraktstyring og mål efter de skitserede retningslinier, da oplægget er udarbejdet i 
 samarbejde med brugerne og personalet.  

 
44. 15.11.09  Handicaprådets sammensætning 2010-14  -  Da HR som institution foreløbig kun 

 har virket i èn periode og da der fortsat er en række problemstillinger omkring 
 handicappedes vilkår som følge af overdragelse af opgaverne i relation til 
 handicappedes situationer fra amterne til kommunerne, er det DH-repræsentanternes 
 klare opfattelse, at der i mindst en eller to perioder er vigtigt, at der er så mange 
 medlemmer af HR som muligt. Hertil kommer, at HR kan vise sig at være en nyttig 
 sparringspartner ved tilvejebringelse af en handicappolitik for Hvidovre.  

 
 Hertil kommer kommunalbestyrelsens beslutning om det samlede antal medlemmer 
 af HR vil helt klart give et tydeligt signal til omverden om hvor væsentlig, 
 kommunalbestyrelsen vægter arbejdet med at sikre borgere med handicap en værdig 
 tilværelse. 
 
 DH-repræsentanterne skal derfor meget opfordre kommunalbestyrelsen til at 
 opretholde det nuværende antal medlemmer i Handicaprådet på 14 for den 
 kommende periode.  
 
45. 01.12.09  Puljeansøgning til kompetenceudvikling i botilbud  -  HR kan kun anbefale, at 

 ansøgningen søges fremmet. 
 
46. 01.12.09  Tilsyn med plejehjem og bofællesskaber i Hvidovre 2009  -  HR tager 

 orienteringen om de udførte tilsyn med plejehjem og bofællesskaber i 2009 samt, at 
 det er planen at fortsætte tilsynene i 2010 som det er sket de sidste par år, til 
 efterretning. 

 
 
 


