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1.0. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2.0. Valg af ordstyrer
Næstformand for Handicaprådet KFC blev valgt som ordstyrer.
3.0. Meddelelser
TO oplyste:
Frivillighedsmesse 2011 afholdt 29.10.2011. Handicaprådet deltog. Handicaprådets stand var
velbesøgt. Tak til alle der deltog i messen.
Der arbejdes på anden fase af forbedringer af tilgængelighed til Engstrandskolen og
Frihedens idrætscenter. Der holdes møde i dialoggruppen om den fysiske tilgængelighed d.
30.11.2011 med repræsentanter fra Teknisk forvaltning m.v.
4.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 21.9. 2011
Ingen bemærkninger.
5.0. Handicappolitik
RO oplyste at arbejdsgruppen har haft stor gavn af de fremsendte kommentarer, der er indarbejdet i
nuværende udkast. Politikken begynder at tage god form, og der arbejdes fremadrettet nu på mindre
justeringer.
TO oplyste, at der nu er opstillet fire fysiske idékasser samt oprettet en elektronisk idékasse på
kommunens og Handicaprådets hjemmeside.
RO oplyste, at der er udsendt pressemeddelelse i forhold til dialogkasserne, der oplyses om idékasserne
på kommunens intranet og på hjemmesiden. Kasserne er åbne frem til d. 27.1.2012.
MBH oplyste, at der fremsendes nyt udkast til Handicaprådets kommentering d. 19.12.2011. Det vil være
gennemlæst af en fra kommunikationsafdelingen. Der udsendes et udkast kort efter dialogmødet d.
19.1.2012, og herefter er politikken færdig til høring.
HDK foreslog et indledende afsnit om hvordan kommunen møder de handicappede, og mere specifikt om
de synlige og usynlige barrierer der kan være. HDK vil forsøge at formulere det til næste udkast og
opfordrede resten af rådet til også at komme med input til dette. Nogle barrierer ligger i manglende
omtanke. Der skal fokus på mere rummelighed, og viden blandt medarbejdere og borgere.

NT henviste til Glostrups handicappolitik der har et afsnit om hvordan forvaltningen møder borgeren.
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Derudover foreslog NT et afsnit om Handicaprådets sammensætning og funktion.
NJS foreslog, at overskriften i opfølgningsafsnittet ændres til realisering og
opfølgning.
KFC oplyste, at han havde forsøgt at beskrive barrierer ved usynlige handicaps. Det
er meget bredt, og derfor svært at indfange skriftligt. Der opfordres til at rådets
medlemmer indsender forslag til dette.
RO oplyste, at det udkast der fremsendes til kommentarer 19.12 vil være tæt på det
endelige udkast, da det skal præsenteres på dialogmødet.
Det blev foreslået, at politikken ligges i printet udgave på bibliotekerne og i
borgerservice i høringsperioden.
6.0. Dialogmøde 2012 om handicappolitik
TO fremlagde skitse for dialogmødet 19.1.2012 i Lille Friheden. Tidspunkt 17-19.30.
Paneldebat: Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer og Ole Pass,
formand for Dansk Socialchef forening diskuterer handicappolitik. Herefter
præsentation af handicap politikken. Der holdes pause med sandwich og mulighed
for at købe drikkevarer. Efter pausen er der fællesdialog om handicappolitik.
Handicaprådet godkendte skitsen.
7.0. FN’s Internationale Handicapdag 2011
Handicaprådet markerer dagen med et interview i Hvidovre Nærradio med formanden for Handicaprådet.
8.0. Mødeplan 2012
Følgende mødeplan vedtaget:
1.
2.
3.
4.

møde onsdag d. 14/3 kl. 19.00
møde onsdag d. 13/6 kl. 19.00
møde onsdag d. 12/9 kl. 19.00
møde onsdag d. 14/11 kl. 19.00

Samtlige møder holdes i Sollentina 2/3 5. sal på Rådhuset
9.0. Spørgsmål
Der blev orienteret om budget 2012. Der er afsat 2,5 mio. kr. til projektbeskrivelse på udvidelse af
kapaciteten på bofællesskaberne.
10.0. Emner til de kommende møder
- Handicappolitik
- FN’s handikapkonvention
- Kanalstrategi
- Eksklusion/inklusion af borgergrupper
- FN’s International handicapdag 2012
11.0. Næste møde
Onsdag den 14.3. 2012 kl. 19.00.
12.0. Eventuelt
Henvendelse fra Dansk Oplysnings Forbund omkring folkeoplysningspolitik og handicap blev omtalt.

