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Handicaprådets beretning for 2007    
   

   

1.0. Indledning   

Handicaprådet har nu fungeret i næsten to år. Som en relativ ny institution på det kommunale 

landkort er det glædeligt at konstatere, at der tilsyneladende er kommet mere fokus på personer med 

handicap. Denne tendens kommer blandt andet til udtryk ved drøftelser med de lokale politikere og 

med de ansatte i kommunens forvaltninger.      

   

Det er derfor glædeligt at konstatere, at etablering af de kommunale Handicapråd i april 2006 som 

led i kommunalreformen nu er med til at præge udviklingen for personer med handicap i en positiv 

retning.   

   

Det må dog også konstateres, at forholdene for personer med handicap kan blive væsentlig bedre på 

en række områder. Det drejer sig eksempelvis om bedre tilgængelighed til byens udearealer og 

bygninger, bedre kommunikation og bedre undervisnings- og fritidstilbud for handicappede. Det 

vigtigste er dog, at der en iværksat en positiv proces, så forholdene for personer med handicap i 

større grad får mulighed for at deltage i det almindelige samfundsliv næsten på lige fod med 

personer, der ikke har et handicap.    

   

Endvidere bør det nævnes, at Handicaprådet og Ældrerådet har indledt et konstruktivt samarbejde 

om blandt andet fælles anliggender i relation til kommunen og især om bedre fysisk tilgængelighed 

til byens udearealer og bygninger for både ældre borgere og borgere med handicap.   

   

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 fortsat af 14 medlemmer, 7 politikere valgt af og blandt 

kommunalbestyrelsens medlemmer samt 7 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer, 

DH, der frem til 31. december 2007 hed De Sammenvirkende Invalideorganisationer, DSI.   
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I forbindelse med Britta Christensens pludselige afgang fra posten som borgmester i september 

2007 blev der blandt de politiske udvalg i kommunen foretaget en række rokeringer. I den 

forbindelse indtrådte Carsten Jelund i Handicaprådet i stedet for Milton Graff Pedersen, der 

udtrådte af Handicaprådet, da han blev valgt til ny borgmester.   

   

Blandt repræsentanterne fra handicaporganisationerne indtrådte Kim L. Jørgensen indtrådt i 

Handicaprådet i oktober måned i stedet for Lene Holm Pedersen, der ønskede at trække sig fra 

Handicaprådet på grund af andre gøremål.   

   

En samlet oversigt over Handicaprådets medlemmer og stedfortrædere fremgår af bilag 1.    

   

   

2.0. Handicaprådets virke i 2007   

Som nævnt indledningsvis er Handicaprådets primære formål at fungere som et dialogforum 

mellem lokale politikere og repræsentanterne for de lokale handicaporganisationer. På den 

baggrund har der i 2007 været afholdt tre ordinære møder, et møde med Teknik- og Miljøudvalget 

og et temamøde om bofællesskaber med deltagelse af repræsentanter fra Klub Hvid. Endvidere 

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 i Handicaprådet, 

og at repræsentanterne fra handicaporganisationer på rådets vegne afgiver et høringssvar.   

   

Endvidere har repræsentanter fra Handicaprådet deltaget i en konference om De kommunale 

Handicapråd og om Byen for Alle med fokus på fysisk tilgængelighed, været på udstilling om 

hjælpemidler til handicappede og deltaget i åbningen af Sundhedscentret i Hvidovre.   

   

De forskellige aktiviteter har det fælles sigte at indsamle viden om nogle af de problemstillinger, 

der knytter sig til det at fungere med et handicap for derved i fællesskab at nå frem til en forståelse 

af problemstillingerne. På denne baggrund skulle det være muligt nå frem til brugbare og 

bæredygtige løsninger.          

   

I denne sammenhæng er det dog vigtigt at understrege, at Handicaprådet ikke kan inddrages i 

konkrete personsager. Disse sager behandles fortsat af de relevante forvaltninger, hvorefter sagerne 

forelægges de politiske udvalg, der har ansvaret for det pågældende sagsområde.   

   

Det bør også nævnes, at Handicaprådet ved årets begyndelse fik oprettet en hjemmeside med 

adressen https://handicapraadet.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, vedtægt og forretningsorden.     

   

Da Handicaprådet fortsat må betragtes som et relativt nyt råd, har rådet i 2007 kun modtaget nogle 

få henvendelser ude fra. Henvendelserne drejer sig om informationer fra De Sammenvirkende 

Invalideorganisationer, DSI, om aktuelle emner i relation til handicaprådenes rolle og undersøgelse 

af handicaprådenes oprettelse i form af et spørgeskema fra Det Centrale Handicapråd, DCH.   

   

Handicaprådets sekretariatsfunktioner i forbindelse med afholdelse af møder varetages af Social- og 

Sundhedsforvaltningen, hvor ældre- og handicapkonsulent Betina Engelhardt Rasmussen har 

varetaget opgaven på tilfredsstillende måde. Øvrige sekretariatsfunktioner i form af udfærdigelse af 

http://www.handicaprådet.hvidovre.dk/
https://handicapraadet.hvidovre.dk/velkommen
http://www.handicaprådet.hvidovre.dk/
http://www.handicaprådet.hvidovre.dk/
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høringssvar, årsberetning m.v. forestås af repræsentanterne for handicaporganisationerne og 

koordineres af formanden.     

  

   

2.1.  Møder i Handicaprådet    

Som nævnt under punkt 2.0. har Handicaprådet i 2007 afholdt tre ordinære møder.    

   

Møderne blev afholdt den 28. februar, 5. september og den 14. november 2007.    

   

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 med det hovedsigte, at forbedre 

medlemmernes kendskab til handicappedes vilkår for derved på en mere kvalificeret måde at kunne 

forbedre forholdene for de handicappede.   

   

   

På baggrund af oplæg fra de relevante forvaltninger har Handicaprådet på møderne i 2007 blandt 

andet drøftet følgende emner:   

   

- Handicapafdelingens opgaver - Redegørelse for afdelingens opgaver i relation til borgere med 

handicap ved afdelingsleder Søren Edelberg   

   

- Sundhedscenterets opgaver - Redegørelse for Sundhedscentrerets opgaver på det generelle 

plan i relation til borgere med handicap ved centrets leder Henri Goldstein og   

   

- Undervisning af elever med autisme - Redegørelse for undervisning af elever med autisme på 

Frydenhøjskolen ved skoleinspektør Benni Dregild og lærerne Bodil Enke og Heide Marcussen 

samt besigtigelse af undervisningslokalerne.   

       

Herudover har årets budgetforhandlinger været drøftet et par gange specielt set i lyset af det 

forhold, at der generelt skulle spares på alle aktiviteter. Det medførte blandt andet, at 

Handicaprådets ønsker til budgettet for 2008 ikke kunne imødekommes.    

   

Udover de tre hovedemner og budgettet for 2008 har der endvidere været mulighed for at stille 

spørgsmål på det generelle og aktuelle plan til såvel de politiske udvalg som til de enkelte 

forvaltningsgrene om handicappedes vilkår.    

   

   

2.2.  Møde med Teknik- og Miljøudvalget   

Den 28. marts 2007 blev der afholdt et møde med Teknik- og Miljøudvalget om fysisk 

tilgængelighed til byens udearealer og bygninger. I mødet deltog endvidere repræsentanter fra 

Ældrerådet, da det især er ældre borgere og personer med handicap, der først bliver opmærksom på 

de praktiske problemer, der opstår, når man færdes i byens rum og bygninger.   

   

På mødet gjorde repræsentanterne fra Ældrerådet  og Handicaprådet blandt andet opmærksom på 

problemerne med ujævne fliser, overkørsler med brosten, defekte lydsignaler, ulæselige busplaner, 

adgangen til rådhuset og de ”tunge” døre til rådhuset samt ønsket om at blive hørt i forbindelse med 

større byggearbejder.   
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Resultatet af mødet blev blandt andet, at der nu er etableret en kontakt til såvel det politiske udvalg 

som til Teknisk Forvaltning samt, at der om et års tid kunne afholdes et nyt møde med fokus på 

tilgængelighed til byens udearealer og bygninger.   

   

  

2.3.  Temamøde om bofællesskaber og klubtilbud   

Den 11. maj 2007 blev der afholdt et temamøde om Bofællesskaber og klubtilbud i kommunen. 

Repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen gennemgik kommunens tilbud om 

bofællesskaber og klubber for personer med handicap. Det væsentlige var, at kommunen er meget 

opmærksom på de behov, denne gruppe af borgere har brug for.   

   

Mødet blev afsluttet med en forrygende flot koncert af orkesteret fra Klub Hvid gav en prøve på 

deres kunnen og på den måde understregede nytteværdien af at kunne samles og fungere sammen 

omkring de musikalske udfoldelsesmuligheder trods forskellige handicap.      

   

   

2.4.  Konferencer   

2.4.1.  Kommunale Handicapråd   

Den 16. april 2007 deltog et par repræsentanter fra Handicaprådet sammen med Betina Engelhardt 

Rasmussen i en konference i Nyborg om de kommunale Handicapråd. Konferencen var arrangeret 

af Det Centrale Handicapråd.    

   

På konferencen blev der blandt andet gjort status over, hvordan de enkelte Handicapråd var kommet 

i gang og hvilke arbejdsopgaver, man var i gang med og hvilke man havde planer om at tage fat på.   

   

I forhold til etableringsfasen, igangværende og planlagte aktiviteter kunne det konstateres, at 

Handicaprådet i Hvidovre i forhold til landets øvrige handicapråd befinder os i den bedre halvdel.   

   

2.4.2.  Byen for Alle   

Den 1. og 2. november 2007 deltog formanden i en Nordisk konference i København om Byen for 

alle. Konferencen var arrangeret af Nordisk Handicappolitisk Råd og der var ca. 225 deltagere. 

Konferencen fokuserede på hvordan byerne kunne gøres mere tilgængelige for alle uanset handicap, 

og der blev vist både gode og mindre gode eksempler fra de nordiske byer samt fra Barcelona. 

Specielt må det erkendes, at Stockholm er meget langt fremme med hensyn til at gøre byen 

tilgængelig for alle. Det skyldes især, at politikerne i Stockholm både har fået etableret en enhed, 

der alene arbejder med at gøre byen så tilgængelig som muligt samt, at der er afsat betydelige 

midler til formålet. Således har der de sidste fire år været afsat ca. 70 mio. kr. årligt til projektet.    

   

   

2.5.  Høringssvar   

I løbet af 2007 har handicaporganisationerne på Handicaprådets vegne afgivet i alt 33 høringssvar. 

Sagerne drejer sig om række vidt forskellige emner fra tilsyn med kommunens botilbud, 

kvalitetskrav til ydelser til hjælpemidler til handicappede og til sager på ventelisten til 

ergoterapeuter.   

   

Der må ikke være tvivl om, at det 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 
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været et tidskrævende arbejde at gennemgå de mange sager og forholde sig til indholdet, især når 

det i de fleste tilfælde skulle ske inden for en kort tidsfrist.    

   

Selv om der er tale om relativt mange sager, som både tager tid at sætte sig ind i og som skal 

besvares på kort tid, føler jeg, at det er vigtigt, at Handicaprådet fremfører sine synspunkter, da alle 

svarerne indgår i behandlingen af de enkelte sager. Det har da også vist sig, at flere af vores 

synspunkter har bidraget til at præge beslutningerne i enkelte sager.     

   

Oversigten over samtlige høringssvar fremgår af bilag 2.   

   

   

2.6.  Andre aktiviteter   

2.6.1.  Åbning af Sundhedscentret   

I forbindelse med åbningen af Sundhedscentret i Hvidovre den 8. maj 2007 var Handicaprådet 

sammen med andre institutioner og foreninger i Hvidovre med til at markere dagen med en bod 

med oplysninger om rådets virke. Selv om der ikke var et stort opløb ved boden, var det ganske 

nyttigt at være til stede sammen med de andre institutioner og foreninger for at synliggøre 

Handicaprådets eksistens.      

   

2.6.2.  Rehab-Messen 2007   

Den 9. maj 2007 besøgte formanden Rehab-Messen i Fredericia og fik en præsentation af de mange 

hjælpemidler til handicappede, der findes på markedet. Det må erkendes, at udbuddet er stort og 

omfattende. Problemet er nok snarere at få et tilfredsstillende overblik over hvilke hjælpemidler, 

der findes, og hvor de kan skaffes.    

   

2.6.3.  Budget 2008    

Som forberedelse  til forhandlinger om budgettet for 2008 deltog formanden i et møde den 22. maj 

2007 med repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen. På mødet blev det blandt andet 

afklaret, at der næppe ville være økonomisk mulighed for at iværksætte nye og større projekter. 

Dog ville der være mulighed for at afholde et temamøde om handicappolitik, hvis udgifter hertil 

kunne holdes inden for den økonomiske ramme, der påregnes at blive afsat til Handicaprådets 

møder og kurser.      

   

   

2.6.4.  Tilgængelighed til byens udearealer og bygninger   

Efter opfordring fra Teknisk Forvaltning har Handicaprådet afleveret en række forslag til forbedring 

af den fysiske tilgængelighed til byens udearealer og bygninger. I den forbindelse gjorde   

Handicaprådet blandt andet opmærksom på problemerne med en række lys- og lydsignaler, med de 

mange nedslidte markeringer af fodgængerfelterne og adgangsforholdene til rådhuset.   

   

Foreløbig kan det konstateres, at adgangsforholdene til rådhuset er blevet forbedret ved opsætning 

af et rækværk, beklageligvis med en håndliste med et rektangulært tværsnit, som det er vanskeligt at 

gribe om. I stedet burde der have været monteret en håndliste med et cirkulært tværsnit - ”en 

rundstok” - som er nem at gribe om.      

   

   

3.0. Handicappolitik   

I Handicaprådet er der fortsat enighed om, at det er vigtigt at få tilvejebragt en kvalificeret 

handicappolitik på linie med eksempelvis sundhedspolitikken og børnepolitikken. Der er også 
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enighed om, at det er kommunalbestyrelsen, der i sidste ende skal godkende en handicappolitik for 

Hvidovre Kommune.   

   

Der er også enighed om, at det er en krævende opgave at tilvejebringe en handicappolitik.   

   

Handicaprådet har derfor foreløbig besluttet at blive introduceret til 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.   

  

Denne fase forventes afsluttet medio 2008. Herefter er det hensigten at afholde et temamøde 

omkring 1. november 2008 med fokus på tilvejebringelse af en handicappolitik for alle der arbejder 

med handicappede og interesserer sig for området.    

   

På denne baggrund er det hensigten at Handicaprådet i samarbejde med de enkelte 

forvaltningsgrene vil kunne fremkomme med forslag til de elementer, der kunne indgå i en 

handicappolitik, til brug for kommunalbestyrelsens behandling af sagen.        

   

Nogle af de elementer en handicappolitik kunne indeholde, vil være signaler om en bedre 

tilgængelighed til byens udearealer og bygninger og til informationer om kommunens tilbud til 

borgere med handicap.   

   

   

4.0. Visioner for Handicaprådets virke i 2008     

Som nævnt er det blandt andet planen i løbet af 2008 at Handicaprådet kan bidrage med 

synspunkter ved tilvejebringelse af en handicappolitik for Hvidovre Kommune. Det tænkes 

gennemført ved en fortsat orientering om situationen for den nuværende indsats i de forskellige 

forvaltningsgrene samtidig med, at der foretages en kortlægning af eksisterende tilbud til borgere 

med handicap.    

   

Hertil kommer planen om i efteråret 2008 at afholde et temamøde om en handicappolitik. Tanken er 

at invitere alle de personer og organisationer, der kunne tænkes at kunne bidrage med synspunkter.   

   

Endvidere håber Handicaprådet at kunne medvirke til at gøre udearealer og bygninger i Hvidovre 

endnu mere tilgængelig for personer med handicap.      

   

Desuden er det hensigten at udbygge samarbejdet med beslægtede råd, udvalg og foreninger i 

Hvidovre med det klare sigte at forbedre forholdene for personer med handicap i Hvidovre.    

   

I det omfang det er muligt vil Handicaprådet endvidere stile mod at gøre rådets virke mere synligt 

gennem det planlagte temamøde om en mulig handicappolitik, gennem kontakt til lokale medier 

samt ved deltagelse i konferencer og kurser.    

   

   

   

Torben Olesen,   

formand for Handicaprådet     

   

   



   8   

   

   

   

   

Fremlagt og tiltrådt på Handicaprådets møde den 27. februar 2008.    

   

   

   

   

   

   

   

   

Bilag 1. Medlemmer og stedfortrædere af Handicaprådet    

2. Høringssvar 2007   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bilag 1   

   

   

   

   

Medlemmer og stedfortrædere af Handicaprådet den 31. december 2007   

   

Medlemmer og stedfortrædere valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer   

   Viceborgmester Helle Adelborg    

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Finn Gerdes    

   Kommunalbestyrelsesmedlem Susanne Brixum   

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Kenneth F. Christensen     

   Kommunalbestyrelsesmedlem Benthe Viola Holm    

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen    

   Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Jelund   

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Kenneth F. Christensen    
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   Kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Falcon    

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Kim Østerberg    

   Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Dencker    

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Mikkel Dencker    

   Kommunalbestyrelsesmedlem Karl-Erik Høholt Jensen   

Stedfortræder: Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Bruus    

   

Medlemmer valgt af Danske Handicaporganisationer – Hvidovre Afdeling:    

   Torben Olesen, Hvidovrevej 97 H, Dansk Blindesamfund, formand   

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

   Knud Søndergaard, Langåvej 41, Danske Døves Landsforbund, næstformand Stedfortræder:  

Grete Jensen, Søbyvej 2, Danske Døves Landsforbund    

   Connie Albrechtsen, Avedøre Enghavevej 3, Landsforeningen Autisme  

Stedfortræder: vacant    

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

Stedfortræder: Claus Steen Hansen, Perlevej 21, Landsforeningen PTU    

   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   

   

Bilag 2    

   

   

   

   

Høringssvar i 2007   

   

Oversigt over høringssvar, som handicaporganisationer på Handicaprådets vegne har afgivet i 2007   

   

Nr. - Afsendt - Emne  -  Bemærkninger   

  
   

1. 27.01.07 - Klagesager forelagt Klagerådet okt. kv. 2006 - HR taget Klagerådets behandling 

af sager til efterretning.   
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2. 30.01.07 - Tilsyn på plejeboliger 06 - HR taget tilsynet til efterretning.   

   

3. 31.01.07 - Ventelister på ergoterapeuter - HR taget orientering om ventelister til efterretning.   

   

4. 27.02.07 - Sundhedsaftaler 2007-09 - HR opfordrer til, at kommunikationen mellem 

hospitalet, kommunen og borgerne forbedres ved henvisning til genoptræning, at ventetiden på 

genoptræning reduceres fra 5 til 3 dage samt, at Handicaprådet underrettes, hvis der opstår 

problemer med implementeringen af sundhedsaftalerne.   

   

5. 10.04.07 - Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp - HR finder, at 

hovedindholdet er tilfredsstillende. HR opfordrer dog kommunen til forbedring af enkelte 

områder. Det drejer sig blandt andet om, at behovet for personlige pleje udvides, at 

indkøbsordningen udvides fra eet månedligt besøg i bank og på posthus til mindst to besøg, at 

ordningen om madservice også bør kunne omfatte unge mennesker med handicap og ikke blot  

til ældre borgere og at begrebet fleksibilitet anvendes i størst mulig omfang til glæde for 

borgeren, der har brug for pleje og praktisk hjælp.    

   

6. 10.04.07 - Etablering af telefonforbindelser til nødkald - HR tager redegørelsen til 

efterretning og opfordrer kommunen til at være opmærksom på den teknologiske udvikling på 

området.   

   

7. 10.04.07 - Rammeaftale med Region Hovedstaden på det sociale område – HRR tager i 

princippet aftalen til efterretning idet kommunen opfordres til at sikre, at borgerne og pårørende 

i større grad inddrages i både undersøgelsesfasen som i beslutningsfasen.   

   

8. 10.04.07 – Redegørelser for specialundervisningområdet - HR finder intentionerne i de to 

redegørelser for rimelig tilfredsstillende.   

   

9. 14.05.07 - Timeprisberegning på hjemmehjælp 2007-08 - HR tager prisberegningen til 

efterretning.   

   

10. 14.05.07 - Ventelister på ergoterapeuter - HR tager ventelisten til efterretning.   

   

11. 08.06.07 - Budgetforhandlinger 2008 - 13.04.07 - HR foreslår, at der afsættes midler til 

afholdelse af en temamøde om handicappolitik, til musik- og svømmeundervisning, at der 

afsættes midler til forbedring af tilgængeligheden til udearealer og bygninger samt, at 

mulighederne for etablering af et varmtvandsbassin i Frihedens Idrætscenter undersøges.   

   

12. 12.06.07 - Frigivelse af midler til ændringer og forbedringer på ældre- og 

handicapområdet - Taget til efterretning med den bemærkning, at HR håber, at borgere med 

handicap bliver tilgodeset ved næste tildeling.   

   

13. 12.06.07 - Kvalitetskrav til leverandører af kommunale serviceydelser - HR foreslår blandt 

andet, at det tydeliggøres, at borgerne har valgmuligheder mellem plejeboliger i andre 

kommuner.    

   

14. 12.06.07 - Kvalitetsstandarder på træningsområdet - HR foreslår, at der indrettes 

supplerende træningsfaciliteter i Frihedens Idrætscenter, herunder et varmtvandsbassin, og gør 
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opmærksom på nogle misforståelse mellem overskrifter i skemaerne, der omfatter borgere, der 

ikke er opereret, mens teksten i skemaerne omfatter borgere, der er blevet opererede.   

   

15. 12.06.07 - Kvalitetskrav til leverandører af kommunale serviceydelser til beboere i 

plejeboliger - HR finder kravene rimelige, idet HR dog gør opmærksom på, at kommunens 

borgere har ret til at vælge et tilbud om en kommunale eller privat plejebolig eller beskyttet 

bolig i en anden kommune efter lov om friplejeboliger, vedtaget den 31. januar 2007.    

   

16. 18.06.07 - Supplement til kvalitetsstandarder på træningsområdet - HR gør  opmærksom 

på, at borgerne ikke mere har pligt til at oplyse omsmitsomme sygdomme.   

   

17. 10.08.07 - Budgetforslag 2008 for Arbejdsmarkedsudvalget - Taget til efterretning med 

opfordring til at bistå de personer, der får tildelt et fleksjob, med at finde et egnet job.   

   

18. 12.08.07 - Budgetforslag 2008 for Skoleudvalget og for Kultur- og Fritidsudvalget - HR 

finder forslaget acceptabelt og håber, at HR’s forslag om musik- og svømmeundervisning for 

børn og unde med handicap imødekommes.   

   

19. 12.08.07 - Budgetforslag 2008 for Social- og Sundhedsudvalget - HR finder Forslaget 

acceptabelt og håber, at HR’s forslag om midler til en temadag om handicappolitik og 

undersøgelse af mulighederne for etablering af et varmtvandsbassin bevilges.   

   

20. 15.08.07 - Etablering af 12 nye aflastningsboliger i Cowi-bygningen i Avedørelejren - HR 

tilslutter sig forslaget og imødeser, at boligerne gøres så handicapvenlige som muligt.     

   

21. 21.08.07 - kompetenceplan 2007 for Arbejdsmarkedsforvaltningen - Taget til efterretning.   

   

22. 28.08.07 - Lukning af Værestedet Gurrevej - HR tager med beklagelse den foreslåede 

lukning af værestedet til efterretning.      

   

23. 28.08.07 - Kvalitetsstandarder efter § 79 i lov om social service specielt for  

Aktivitetscentret i Hvidovregade og dagcentret Spurvegården - HR tilslutter sig de anførte 

retningslinier og håber, at kredsen af brugere kan udvides til også at omfatte borgere med 

handicap.      

   

24. 04.09.07 - Rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet - HR tilslutter sig 

redegørelsen og imødeser, at forvaltningen næste år giver en kort redegørelse for gode og 

mindre gode erfaringer med rammeaftalen eksempelvis i sagsfremstillingen på mødearket eller 

i et særskilt bilag.    

   

25. 05.09.07 - Oprettelse af patientskoler i tilknytning til Sundhedscentret - HR anbefaler 

meget, at projektet søges fremmet.   

   

26. 05.09.07 - Venteliste på ergoterapeuter - HR tager status for sager på ventelisten til 

efterretning.   

   

27. 20.09.07 - Udbud af diabetesartikler - HR tager oplægget til efterretning med en opfordring 

om at være opmærksom på borgere med synshandicap, det vil sige er blinde eller med nedsat 
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syn. Det er derfor væsentligt, at disse borgere i givet fald kan rekvirere de nødvendige 

informationer om de enkelte diabetesartikler på forskellige medier, eksempelvis med storskrift, 

på punkt, bånd eller CD.       

   

28. 25.09.07 - Kontraktstyring og mål 2008 for kommunens institutioner for 0-6 årige, 

Familieområdet, Ungeområdet, Sundhedsområdet samt institutionerne på Ældre- og 

Handicapområdet - Da de skitserede mål er udarbejdet i samarbejde med brugerne, tager HR 

oplægget til efterretning.   

            

29. 30.09.07 - Klagesager forelagt Klagerådet fra 1. januar til 31. august 2007 - HR tager 

redegørelsen til efterretning.            

   

30. 18.10.07 - Overdragelse af kontrakter om elevkørsel til vidtgående specialundervisning og 

brugerkørsel til beskyttede værksteder - Efter omstændighederne er HR indforstået med, at 

administrationen og driften overdrages til Trafikselskabet Movia, idet det meget skal anbefales, 

at det nuværende kvalitetsniveau opretholdes og ikke forringes med eksempelvis længere  

vente- eller transporttider samt, at udviklingen nøje følges og sammenholdes med andre 

tilsvarende kørselsordninger i Danmark. da både standarder og priser tilsyneladende varierer en 

del.         

   

31. 07.11.07 - Ældrepleje ansøgninger til puljen om bedre ældrepleje, 2. runde - HR er 

indforstået med, at ansøgningerne fremsendes som skitseret.    

   

32. 20.11.07 - Hjemmeplejeanalysen 2007 - HR tager analysen til efterretning med blandt andet 

den bemærkning, at kommunen fremover bør være opmærksom på de særlige 

problemstillinger, der knytter sig til pleje af personer med handicap.           

   

33. 04.12.07 - Supplement til udbud af diabetesartikler om levering levering direkte til 

brugerne - HR er i princippet indforstået med at diabetesartikler sendes direkte til brugerne, 

når blot det sikres, at brugerne får mulighed for at kontakte leverandøren for eventuelle 

spørgsmål eller bemærkninger til leveringen.   

          

   

   

- TO   


