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Handicaprådets beretning for 2012  
 
 

1.0. Handicaprådet i 2012 - Opsummering 
Året blev indledt med et spændende dialogmøde om en handicappolitik i Hvidovre Kommune. Mødet blev 
fulgt op af et samarbejde med Social- og Arbejdsmarkedforvaltningen om formulering af handicappolitikken. 
Det førte til, at en enig kommunalbestyrelse på mødet i marts 2012 vedtog Hvidovre Kommunes 
handicappolitik. 
 
Udover arbejdet med handicappolitikken har Handicaprådet i lighed med de tidligere år holdt en række 
møder og været involveret i forskellige aktiviteter og opgaver, blandt andet kan nævnes afgivelse af 
høringssvar og deltagelse i dialogmøder om den fysiske tilgængelighed til byens udearealer og bygninger.  
  
Handicaprådet kan konstatere, at det er lykkedes at få sat gang i en positiv udvikling i forståelsen af 
handicappedes vilkår. Den positive udvikling kan blandt andet opleves ved møder med borgere, ansatte i 
kommunen og politikere, der stopper op og reflekterer over, om man nu også har indtænkt handicappedes 
muligheder i de aktuelle løsninger.  
 
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 handicappede møder i hverdagen, minder om hinanden, især når 
det gælder kommunikation med det offentlige og tilgængeligheden til det fysiske miljø.    
 
Trods den positive udvikling i forståelsen af de handicappedes vilkår, må det også erkendes, at forholdene 
for handicappede kan blive bedre på en række områder. Det drejer sig eksempelvis om bedre muligheder for 
befordring, bedre fysisk tilgængelighed, bedre jobmuligheder og bedre undervisnings- og fritidstilbud for 
handicappede. Det vigtigste er dog, at der i lokalområdet er iværksat en positiv proces, så handicappede i 
højere grad får mulighed for at deltage i det almindelige samfundsliv.  
 
Det primære formål med oprettelsen af et Handicapråd var at tilvejebringe et dialogforum, hvor politikere og 
repræsentanter fra de lokale handicaporganisationer kunne mødes, drøfte og udveksle synspunkter med 
henblik på at forbedre vilkårene for handicappede. 
 
I Hvidovre består Handicaprådet af 14 medlemmer. Rådets medlemmer er fordelt med fem politikere valgt af 
og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, to repræsentanter fra kommunens forvaltning valgt af 
kommunalbestyrelsen samt syv medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer, DH.  
Oversigt over Handicaprådets medlemmer og stedfortrædere fremgår af bilag 1.  
      
De forskellige opgaver og aktiviteter har det fælles sigte, at der indsamles viden om nogle af de 
problemstillinger, der knytter sig til det at fungere med et handicap. På den måde kan man i fællesskab nå 
frem til en forståelse af problemstillingerne. Med denne baggrund vil det være muligt at nå frem til brugbare 
og bæredygtige løsninger.        
 
Handicaprådets sekretariatsfunktioner i forbindelse med afholdelse af møder varetages fortsat af Social- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor ældre- og handicapkonsulent Betina Engelhardt Rasmussen har 
varetaget opgaverne på tilfredsstillende måde. Øvrige sekretariatsfunktioner i form af udfærdigelse af 
høringssvar, årsberetning m.v. forestås af repræsentanterne for handicaporganisationerne og koordineres af 
formanden for Handicaprådet.   
 
Handicaprådet har en hjemmeside med adressen, handicaprådet.hvidovre.dk.  
På hjemmesiden findes mødeplan, referater fra rådets møder, oversigt over medlemmer og stedfortrædere, 
vedtægt og forretningsorden samt årsberetninger.   
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2.0. Aktiviteter i 2012 
 

2.1. Handicappolitik  
Som nævnt indledningsvist vedtog Kommunalbestyrelsen i marts endelig en handicappolitik for Hvidovre 
Kommune.    
 
Siden Handicaprådet blev etableret i 2006 har det været rådets store ønske, at Hvidovre Kommune på linie 
med stort set alle landets øvrige kommuner fik udarbejdet en handicappolitik for Hvidovre, så handicappedes 
vilkår blev indtænkt i de politiske beslutninger. 
 
Siden Kommunalbestyrelsens i april 2011 tiltrådte, at der blev udarbejdet en handicappolitik, 
har både en arbejdsgruppe med repræsentanter fra samtlige forvaltningsenheder og Handicaprådet arbejdet 
med indhold og formulering af handicappolitikken.  
 
Det foreløbige resultat blev fremlagt og drøftet på et Dialogmøde den 19. januar 2012. I mødet deltog blandt 
andre formanden for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad. Både Stig Langvad og flere af de ca. 60 
deltagere fremkom med konstruktive synspunkter om indholdet i det fremlagte oplæg. Endvidere var alle 
enige om nytteværdien af, at handicappolitikken endelig var ved at se dagens lys. 
 
Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en handicappolitik for Hvidovre, forestår en spændende 
opfølgning med implementering i det daglige arbejde og i de politiske beslutninger fremover, hvor 
hovedoverskriften bør være: Lige muligheder for alle! 
 
Ved årets udgang blev handicappolitikken udsendt på tryk i to udgaver, en i den fulde udgave og en i kortere  
læsevenlig udgave. Begge udgaver findes på Kommunens biblioteker og i Borgerservice samt på 
Handicaprådets hjemmeside.           
 

2.2.  Møder i Handicaprådet  
I 2012 har Handicaprådet holdt fire møder.  
Møderne blev holdt den 14. marts, 13. juni, 12. september og 14. november 2012 på Rådhuset.  
 
Handicaprådet har især haft fokus på formuleringen og implementeringen af handicappolitikken. Endvidere 
har rådet drøftet andre overordnede aspekter om handicappedes vilkår.  
På møderne er der desuden stillet spørgsmål om aktuelle emner til politiske udvalg og forvaltningsenheder.  
 
Det er vigtigt at understrege, at Handicaprådet ikke kan inddrages i konkrete personsager. Disse sager 
behandles fortsat af de relevante forvaltningsenheder, hvorefter sagerne forelægges de politiske udvalg, der 
har ansvaret for det pågældende sagsområde. 
 
På møderne i 2012 har der blandt andet været sat fokus på følgende emner: 
 
- Handicappolitikken for Hvidovre Kommune med deltagelse af afdelingsleder Ronnie Fløjbo og 
projektmedarbejder Morten Blicher-Hansen 
 
- Implementering af handicappolitikken 
 
- Projekt KLAP ved Ninna Jeneva Lassen fra Landsforeningen LEV, der har startet projektet med henblik på 
at få flere udviklingshæmmede ud på det ordinære arbejdsmarked. 
KLAP står for Kreativ Langsigtet Arbejds Planlægning 
 
- Muligheder for handicappedes deltagelse i de aktiviteter som foreninger og aftenskoler udbyder med 
deltagelse af Folkeoplysningsudvalget  
 
- Eventuelt værtsskab for afholdelse af konference for handicapråd på Vestegnen. 
   
Udover de omtalte emner blev der endvidere stillet følgende spørgsmål på handicaprådsmøderne:  
 
- Hvorfor anvendte Hvidovre Kommune i 2011 tilsyneladende kun 36% af det udbetalte tilskud til  
§18 aktiviteter til det formål, som midlerne er tænkt anvendt til? 
 
- Giver det endelige budget for 2013-16 anledning til bemærkninger for så vidt angår handicapområdet? 
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Oplæggene og drøftelserne af de enkelte emner og svarene på de stillede spørgsmål giver på mange måder 
et fint billede af den aktuelle situation og anledning til refleksioner over, hvordan det er muligt at gøre 
forholdene bedre for handicappede. 
 
Interesserede læsere, der ønsker at blive bekendt med indlæggene om de enkelte emner eller svar på de 
stillede spørgsmål, kan klikke sig ind på Handicaprådets hjemmeside, hvor der findes referater fra de enkelte 
møder.  
 

2.3.  Høringssvar 
Foruden de ordinære møder bliver Handicaprådet løbende inddraget i forbindelse med aktuelle og 
overordnede sager i relation til borgere med handicap. Det sker ved, at de pågældende sager sendes i 
høring hos Handicaprådet, hvor repræsentanterne fra handicaporganisationerne afgiver høringssvar på 
rådets vegne.  
 

I 2012 afgav Handicaprådet i alt 49 høringssvar. Sammenlignet med tidligere år, er der tale om en lille 
stigning.  
I 2012 drejede høringssagerne sig blandt andet om: Nye sundhedsaftaler, kvalitetsstandarder, udbud af 
hjælpemidler, budget 2013-16, kvalitetskontrakter, faglige pejlemærker, fokusområder og ny 
forvaltningsstruktur.  
 
Det må konstateres, at Handicaprådet i de fleste sager kan tilslutte sig de indstillinger, som er foreslået af de 
involverede forvaltninger.  
 
Som tidligere tilkendegivet må der ikke være tvivl om, at det på den ene side er tankevækkende at 
gennemgå de mange høringssager og dermed få indsigt i sager om de lokale forhold i relation til borgere 
med handicap. På den anden side må der heller ikke være tvivl om, at det er 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 det 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 Handicaprådets synspunkter har bidraget til at præge beslutningerne i flere sager.   
 

Høringssvar afgivet i 2012 fremgår af bilag 2. 
 

2.4.  Tilgængelighed til byens udearealer og bygninger 
I 2012 er det lykkedes at få gennemført nogle væsentlige forbedringer af tilgængeligheden til udearealerne 
især til glæde for synshandicappede. Forbedringerne drejer sig blandt andet om opdatering af de akustiske 
trafiksignaler, udlægning af nye ledelinier på forpladsen ved Frihedens Station og udlægning af retnings- og 
opmærksomhedsfelter ved busstoppestederne i Hvidovre.  
 
Endvidere er mange skæve fliser blevet rettet op til glæde for gangbesværede og rollatorbrugere.  
 
Baggrunden for de nævnte forbedringer er, at Handicaprådet i samarbejde med Ældrerådet i forbindelse 
med budgetforhandlingerne for 2012 fik afsat midler til formålet. 
 
Som forberedelse til de udførte og fremtidige arbejder har der i årets løb været afholdt to dialogmøder med 
politikere, Teknisk Forvaltning, Ældrerådet og Handicaprådet for i fællesskab at drøfte og udpege de steder, 
hvor den fysiske tilgængelighed bør søges forbedret.   
 
På længere sigt håber Handicaprådet, at det lykkes at få gjort flere udearealer og bygninger mere 
tilgængelige til glæde for alle.  
 

2.5.  Andre aktiviteter 
I oktober måned blev der i Rødovre afholdt en konference for handicaprådene på Vestegnen, hvor tre 
repræsentanter fra Handicaprådet i Hvidovre deltog. På konferencen blev der sat fokus på arbejdet i 
handicaprådene, tilgængeligheden til det fysiske miljø og inklusion i folkeskolen.  
 
Senere på måneden deltog igen tre repræsentanter fra Handicaprådet sammen med Ældrerådet i et seminar 
om hverdagsrehabilitering arrangeret af Social- og Sundhedsforvaltningen i Hvidovre. Hensigten med 
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projektet er at inddrage de borgere, der modtager praktisk hjemmehjælp til at deltage i det praktiske arbejde i 
hjemmet for at stimulere og vedligeholde borgerens færdigheder. 
 
Endvidere bør det nævnes at FN´s internationale handicapdag den 3. december 2012 blev markeret med 
udgivelsen af den læsevenlige udgave af handicappolitikken og omtale heraf i Hvidovre Avis. 
 
 

3.0. Visioner for Handicaprådets arbejde i 2013   
Da Kommunalbestyrelsen har vedtaget en handicappolitik for Hvidovre Kommune, vil en væsentlig vision for 
Handicaprådet være at sikre, at handicappolitikken bliver realiseret og implementeret i såvel det politiske 
som i det administrative arbejde i Kommunen.   
  
En anden vision vil være fortsat at medvirke ved planlægningen af forbedring af den fysiske tilgængelighed 
til byens udearealer og bygninger inden for den økonomiske ramme, der er afsat til formålet i 2013. 
 
En tredje vision er at arbejde for tilvejebringelse af den størst mulige tilgængelighed for handicappede til de 
nye digitale selvbetjeningsløsninger til offentlige og private institutioner. 
 
Endvidere vil handicaprådet følge arbejdet med inklusion i Folkeskolen for at sikre, at det sker på en 
forsvarlig måde. 
 
Herudover er det hensigten at fortsætte samarbejdet med Ældrerådet og andre relevante 
samarbejdspartnere i kommunen med det klare sigte at forbedre forholdene for handicappede i Hvidovre.  
 
Endelig vil der fortsat blive arbejdet på at gøre Handicaprådets aktiviteter mere synlige gennem nye tiltag, 
gennem kontakt til lokale medier samt ved deltagelse i konferencer og kurser.  
 
 
 
 
På Handicaprådets vegne  
 
 
Torben Olesen,  
formand 
 
 
 
 
Fremlagt og tiltrådt på Handicaprådets møde den 13. februar 2013. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag:  
1.  Handicaprådets medlemmer og stedfortrædere  
2.  Oversigt over høringssvar i 2012  
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Handicaprådet i Hvidovre 

 
 
Handicaprådets årsberetning  -  Bilag 1 
 
 
Medlemmer af Handicaprådet i Hvidovre 2012 
 
Valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer 
Kenneth F. Christensen - Stedfortræder: Helle Adelborg 
 
Nina Thøgersen - Stedfortræder: KatrineHøyby Frederiksen 
 
Mogens Leo Hansen - Stedfortræder:Carsten Jelund 
 
Mini Glud - Stedfortræder: Susanne Brixum 
 
Ivan Fogtmann - Stedfortræder: Mette Dencker 
 
 
Udpeget fra administrationen 
Anne Moebius - Stedfortræder: Lars Høimark  
 
Connie Nielsen - Stedfortræder: Annette Christiansen 
 
 
Valgt af Danske Handicaporganisationer, DH 
Connie Albrechtsen, Autismeforeningen 
Stedfortræder: Peter Rytter, Diabetesforeningen 
 
Niels Jensen-Storch, Høreforeningen 
Stedfortræder: Grethe C. Jørgensen, Muskelsvindfonden 
 
Kim L. Jørgensen, Scleroseforeningen 
Stedfortræder: Anni Maria Knøsgaard, Sceleroseforeningen 
 
Helle Drøhse Kilde, LEV 
Stedfortræder: Jan Thomhav, LEV 
 
Helle Mathiasen, Gigtforeningen 
Stedfortræder: Krista Liljenholt Nielsen, Gigtforeningen 
 
Torben Olesen, Dansk Blindesamfund, formand 
Stedfortræder: Knud Erik Overgaard, Dansk Blindesamfund 
 
Knud Søndergaard, Danske Døves Landsforbund 
Stedfortræder: Grete Jensen, Danske Døves Landsforbund 
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Handicaprådet i Hvidovre 

 
 
 
 
Handicaprådets årsberetning 2012  -  Bilag 2 
 
 
Høringssvar i 2012 
Oversigt over høringssvar afgivet af handicaporganisationer på Handicaprådets vegne i 2012. 
 
Nr.  Afsendt     Emne          

 
1.  01.01.12    Kontraktmål 2012 for daginstitutioner samt børne- og familieafdelingen 
 
2.  03.01.12    Kontraktstyring og mål 2012 for ældre- og handicapområdet 
 
3.  03.01.12    Mad- og måltidspolitik på ældre- og handicapområdet  
 
4.  03.01.12    Ny tilsynsmodel fra 2012 for plejehjem i Hvidovre  
 
5.  05.02.12    Revideret udkast til handicappolitik forHvidovre Kommune  
 
6.  05.02.12    Sundhedspuljen 2012   
 
7.  05.02.12    Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune 2011  
 
8.  28.02.12    Revideret udkast til handicappolitik forHvidovre Kommune 
 
9.  28.02.12    Kvalitetsstandard for Ledsagerordningen 2012  
 
10.  28.02.12    Brugerundersøgelse af hjemmehjælpen 2011  
 
11.  28.02.12    Evaluering af Rehabilitering i ældreplejen - et pilotproje  
 
12.  04.03.12    Valg af dagrenovationsordning og implementering af genbrugsordning  
 
13.  25.03.12    Afsnittet om Mægtiggørelse i oplægget til en handicappolitik for Hvidovre Kommune  
 
14.  09.04.12    lovforslag om obligatorisk digital service på fire områder  
 
15.  09..04.12    Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance, BPA 2012     
 
16.  25.04.12    Rammeaftale 2012 om udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og . . 

.                  specialundervisningen 
 
17.  30.04.12    Kvalitetsstandard for aflastningsophold 
 
18. 30.04.12    Kvalitetsstandard forAktivitetscentret 
 
19. 30.04.12    Kvalitetsstandard for Dagcenter Karetmagerporten 
 
20. 30.04.12    Kvalitetsstandard for daghjem 
 
21. 30.04.12    Kvalitetsstandard for hjemmesygeplejen 
 
22. 30.04.12    Kvalitetsstandard forpersonlig og praktisk hjælp 
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23. 30.04.12    Kvalitetsstandard for Plejehjem og beskyttede boligere 
 
24. 30.04.12    Kvalitetsstandard for socialpsykiatrien 
 
25. 30.04.12     Kvalitetsstandard for træningsområdet 
 
26.  30.04.12    Timepriser for personlig og praktisk hjælp 2012  
 
27.  09.05.12    Arbejdsgrundlag for skole og heldagsskoletilbud for børn med  autismespektrum-.  .                  

.                  forstyrrelser på Frydenhøjskolen   
 
28.  01.06.12    EU-udbud af diabetesartikler  
 
29.  29.06.12    Den sammenhængende børne- og ungepolitik  
 
30.  16.07.12    Ønsker til budget 2013  
 
31.  07.08.12    Budget 2013-16 
 
32.  07.08.12    Udbud på høretekniske hjælpemidler  
 
33.  07.08.12    Opfølgningsredegørelser 2012 og kvalitetskontrakter 2013 
 
34.  07.08.12    Opfølgningsredegørelser 2012 for TMU´s område 
 
35.  07.08.12    Kvalitetskontrakter 2013 for TMU og EAU´s område  
 
36.  07.08.12    Ny kommunikationsaftale ved indlæggelser og udskrivninger  
 
37.  07.08.12    Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning i relation 

.                  til rammeaftale 2013 
 
38.  07.08.12    Kvalitetsløft til madproduktion i Hvidovre Kommune via økologi  
 
39.  29.08.12    Opfølgningsredegørelse 2012 for Pleje-, handicap- og sundhedsområdet  
 
40.  05.09.12   Kvalitetskontrakt 2013 for Skoleudvalgets område 
 
41.  28.09.12    Kvalitetskontrakt 2013 for Social og Sundhedsudvalgets område 
 
42.  28.09.12    Kvalitetskontrakt 2013 for Skoleudvalgets område 
 
43.  01.10.12    Udbud om levering af tekniske hjælpemidler  
 
44.  04.10.12    Kvalitetskontrakt 2013 for Arbejdsmarkedsudvalgets område 
 
45.  30.10.12    Ny overordnet forvaltningsstruktur for Hvidovre Kommune 
 
46.  08.11.12    Udbud om levering af inkontinensprodukter  
 
47.  11.11.12    Pejlemærker på Social- og Sundshedsudvalgets område 2013 
 
48.  14.11.12    Pejlemærker på Arbejdsmarkedsudvalgets område 2013  
 
49.  25.11.12    Ny forvaltningsstruktur for Hvidovre Kommune  


