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Vedrørende:  Møde i Handicaprådet  
 
Dato:  27. november 2013  
 
Sted:  Sollentuna II og III - 5. sal Rådhuset  
 
Deltagere: Connie Albrechtsen (DH), Grete Jensen (DH), Kenneth F. 

Christensen (KB), Kim Jørgensen (DH), Mogens Leo Han-
sen (KB), Niels Jensen-Storch (DH), Torben Olesen (DH), 
Ivan Fogtman (KB), Nina Thøgersen (KB), Helle Klid (DH), 
Connie K. Nielsen (BT), Anne Moebius (BV), Emilie Hasle 
Nielsen (BV) 

  
Fraværende: Susanne Brixum (KB), Krista Liljenholt Nielsen (DH) 
 
Kopi til:  Mødedeltagerne  
 
 
TO startede ud med at takke rådet for et godt samarbejde de sidste fire år. 
 
1.0. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2.0. Meddelelser 
TO orienterede kort om, at næste dialogmøde om tilgængelighed finder 
sted mandag d. 9. december kl. 12.00. Tilmelding til mødet sker gennem 
TO.  
 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 14. august 2013 
Ingen bemærkninger. 
 
4.0. Budget 2014 og handicapområdet 
AM gav en kort orientering om konsekvenserne for handicapområdet efter 
vedtagelsen af budgettet for 2014. Der er bl.a.: 

- givet grønt lys for ombygning af posthuset til genoptræningscenter 
- afsat 500.000 kr. til Socialpsykiatrien til ansættelse af aktivitetsmed-

arbejder 
- afsat penge til istandsættelse af Ungdomsskolen på Næsborgvej, 

hvor der i stedet skal oprettes et psykiatrihus  
- afsat penge til ansættelse af borgerrådgiver 
- ikke taget penge fra pleje eller rehabilitering. 

KFC bemærkede, at ikke er et budget, der rammer handicapområdet.  
 
HK spurgte om, der er nogen konsekvenser ift. beskæftigelse. AM fortalte, 
at det er der umiddelbart ikke. 
 
TO efterspurgte en status ift. en opdatering af bofællesskabet på Gl. Køge-
landevejs fysiske rammer. AM fortalte, at der ikke er afsat penge hertil, men 
at der skal udarbejdes en kapacitetsanalyse, hvor dette er inkluderet. Det 
blev påpeget, at det vigtigste er at bevare fællesskabet mellem beboerne 
og deres tilknytningen til området. 
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5.0. Handicappolitik - Opfølgning  
Til næste forår er det to år siden Kommunalbestyrelsen vedtog en handi-
cappolitik for Hvidovre. TO påpegede hertil, at det bliver en opgave for det 
næste Handicapråd at iværksætte en undersøgelse af, hvordan det går 
med implementeringen af handicappolitikken i de enkelte forvaltningsgrene 
og udvalg, og om politikken har hjulpet på forståelsen af folk med handicap 
og forbedret deres forhold.  
 
HK bemærkede, at der stadig er plads til forbedring ift. kommunikation og 
sproglig tilgængelighed. IF foreslog, at der uddannes nøglepersoner på 
handicapområdet, så kommunens ansatte kan trække på deres viden ift. 
eventuelle udfordringer f.eks. på skoleområdet ift. inklusion. 
 
KFC bemærkede kort, at Handicaprådet har god mulighed for at sætte fo-
kus på området ved at komme med budgetønsker hvert år inden sommer-
ferien.  
 
Der blev rejst forslag om, at indføre et fast punkt på udvalgsdagsordner, 
der sætter fokus på sagernes eventuelle konsekvenser for handicapområ-
det. AM tager det med ind i forvaltningen, og giver forslaget videre til de 
ansvarlige for dagsordensopsætningen. IF vil tage det med, når udvalgene 
mødes.  
 
 
6.0. Hverdagsrehabilitering 
KFC orienterede kort om arbejdet med hverdagsrehabilitering i Hvidovre 
Kommune med udgangspunkt i et indlæg fra Ældrerådet i Hvidovre Avis 
”Om hverdagsrehabilitering. Måske en vindersag i Hvidovre”. Ca. 900 bor-
ger har på nuværende tidspunkt været igennem revisitation. Ca. 30 pct. er 
gået ind i det hverdagsrehabiliterende forløb. Af de 30 pct. har 62 pct. haft 
et forbedret funktionsniveau, ca. 30 et uændret niveau, mens en lille rest-
gruppe har oplevet en forværring, typisk som følge af anden sygdom o.lign. 
Der bliver revisiteret på baggrund af evne, ikke alder. Hverdagsrehabilite-
ring i Hvidovre Kommune handler om livskvalitet, om at få det bedre og bli-
ve længst muligt i eget liv. 
 
Det blev påpeget, at de negative sager, der kommer frem, ofte handler om 
dårlig kommunikation. Hertil kunne KFC fortælle, at der netop er sat fokus 
på kommunikationen mellem personale og borgere bl.a. ift. generationsfor-
skelle i sproget og brugen af fagterminologi.  
 
7.0. Spørgsmål 
Børne- og Velfærdsforvaltningen blev spurgt ind til, hvor mange klager over 
afgørelser på handicapområdet, der er indkommet de første ni måneder af 
2013. Baggrunden for spørgsmålet er, at DH-repræsentanterne ønsker at 
få kendskab til antallet af klager på handicapområdet i 2013 sammenholdt 
med antallet af afgørelser på området.  
 
AM spurgte ind til en præcisering af hvor stor en detaljeringsgrad, der efter-
spørges, og hvilke områder det omhandler. Det blev efterfølgende drøftet 
på mødet, og det blev besluttet, at det i første omgang omhandler ankesta-
tistikker ift. antal afgørelse på hjælpemiddels- og pensionsområdet. 
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8.0. Emner til kommende møder 
Det blev drøftet, hvordan et nyt Handicapråd kan introduceres til rådsopga-
ven. Bl.a. afholder DH et kursus for DH-medlemmerne, hvortil det blev fo-
reslået at politikerne kunne inviteres til at deltage eller/og der kunne afhol-
des en temadag for både DH-medlemmer og politikere ift. forventninger til 
deltagelse i rådet. 
 
Derudover blev følgende emner foreslået det kommende Handicapråd at 
tage op: 

- Konstituering 
- Forretningsorden 
- Mødeplan 
- Beretning fra Handicaprådets arbejde i 2013 
- Handicappolitik - Opfølgning 
- FN’s handikapkonvention 

 
9.0.  Næste møde 
Mødetidspunkt vil først kunne afklares, når sammensætningen af det nye 
Handicapråd er kendt.  
 
10.0. Eventuelt 
IF fortalte, at han tidligere på dagen deltog i seminaret ”Veje til lighed i 
sundhed for mennesker med handicap” kl. 9-16 i Taastrup afholdt af DH og 
Lægemiddelindustriforeningen. Her blev bl.a. drøftet problemer med fysisk 
tilgængelighed på bl.a. hospitaler og hos praktiserende læger, udfordringer 
med lønkompensation for forældre til børn med handicap og andre udfor-
dringer på området. Der udsendes et nyhedsbrev fire gange årligt via mail. 
Nyhedsbrevet kan tilmeldes ved at skrive til handicap@humanrights.dk.  
 
NT orienterede kort om, at Avedøre Rideskoles Handicapridehold har ti års 
jubilæum den første lørdag i januar.  
 

mailto:handicap@humanrights.dk

