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Handicaprådets beretning 2010  
 
 
1.0. Indledning   
I 2010 blev hele handicapområdet mere synlig i både de skrevne og i de elektroniske medier end 
tidligere. Baggrunden var en udtalelse fra en ledende socialrådgiver om, at det af økonomiske 
grunde nu bliver nødvendigt at prioritere mellem udgifterne til handicapområdet og øvrige udgifter 
på hele det kommunale område.  
 
Udmeldingen gav naturligvis anledning til mange meningstilkendegivelser for og imod synspunktet. 
Og det sidste ord i den forbindelse er næppe sagt. 
 
Kendsgerningerne er, at kombinationen af de mindre gode konsekvenser af kommunalreformen og 
af de økonomiske stramninger som følge af finanskrisen desværre er blevet mærkbare for mange 
borgere og især for handicappede.  
 
Det indebærer, at det ikke mere er muligt at opretholde det serviceniveau på handicapområdet, 
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 mere er til stede.         
 
Trods disse tydelige tendenser må Handicaprådet i Hvidovre glæde sig over, at besparelserne på 
budgettet for 2011 på handicapområdet blev relativ beskedne i forhold til andre kommunale 
budgetter.     
  
Uanset den negative økonomiske udvikling på handicapområdet, så har Handicaprådet i Hvidovre 
nu eksisteret i godt fem år. I den periode er det stille og roligt lykkes at få sat gang i en positiv 
udvikling i relation til forståelsen af de vilkår, som handicappede lever med. Den positive udvikling 
kan blandt andet opleves ved møder med med almindelige borgere, med medarbejdere i 
kommunen og politikere, der stopper op og reflekterer over, om man nu også har indtænkt 
handicappedes muligheder i de aktuelle løsninger. Den positive udvikling, som Handicaprådet kun 
kan glæde sig over.    
 
Trods en rimelig positiv udvikling i forståelse af de vilkår, som handicappede møder i hverdagen, 
så må det dog også erkendes, at forholdene for handicappede 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 i lokalområdet er iværksat en positiv 
proces, så forholdene for handicappede i større grad får mulighed for at deltage i det almindelige 
samfundsliv.  
 
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 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 de lokale handicaporganisationer kunne mødes,  drøftel og 
udveksle synspunkter med henblik på at forbedre vilkårerne for handicappede. 
 
I Hvidovre består Handicaprådet af 14 medlemmer. Rådets medllemmer er fordelt med 5 politikere 
valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, 2 repræsentanter fra kommunens 
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forvaltning valgt af kommunalbestyrelsen samt 7 medlemmer udpeget af Danske 
Handicaporganisationer, DH.  
 
I efteråret 2010 trak Pernille Falcon af personlige grunde sig ud af kommunalbestyrelsen og 
dermed også af Handicaprådet. I stedet blev Mogens Leo Hansen valgt til Handicaprådet. 
 
En oversigt over Handicaprådets medlemmer og stedfortrædere fremgår af bilag 1 til beretningen.  
 
 
2.0. Handicaprådets virke i 2010 
I lighed med de seneste år har Handicaprådets virke i 2010 været centreret om fire 
hovedaktiviteter. Det drejer sig om møder i rådet, afgivelse af høringssvar, forbedring af 
tilgængeligheden til byens udearealer og bygninger samt ønsket om tilvejebringelse af en 
handicappolitik for Hvidovre Kommune.  
 
Endvidere har repræsentanter fra Handicaprådet deltaget i konferencer om handicappedes vilkår. 
 
De opgaver og aktiviteter, som Handicaprådet har været involveret i 2010, er nærmere omtalt 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 der 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 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.        
 
Handicaprådets sekretariatsfunktioner i forbindelse med afholdelse af møder varetages af Social- 
og Sundhedsforvaltningen, hvor ældre- og handicapkonsulent Betina Engelhardt Rasmussen på ny 
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.   
 
Endelig bør det nævnes, at Handicaprådet har en hjemmeside med adressen 
www.handicapraadet.hvidovre.dk. Det er også muligt at komme ind på rådets hjemmesiden via 
kommunens hjemmeside. På hjemmesiden er det blandt andet muligt at se mødeplan, referater fra 
rådets møder, oversigt over medlemmer og stedfortrædere, vedtægt og forretningsorden og 
årsberetninger.   
 
 
2.1.  Møder i Handicaprådet  
I 2010 har Handicaprådet holdt fire ordinære møder. For at fremme Handicaprådets primære 
formål, nemlig at fungere som et dialogforum mellem lokale politikere og repræsentanter for de 
lokale handicaporganisationer, har Handicaprådet på møderne i 2010 drøftet en række 
overordnede aspekter om handicappedes muligheder og vilkår og stillet spørgsmål om aktuelle 
emner til politiske udvalg og forvaltningsenheder med det sigte at forstå handicappedes levevilkår 
for derved bedre at kunne tilvejebringe forbedringer for handicappede. 
 
Møderne blev holdt henholdsvis den 10. februar, 12. maj, 15. september og 17. november 2010.  
 
I denne forbindelse er det dog 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. 
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På årets møder har der således været sat fokus på et hovedemne i relation til borgere med 
handicap og i relation til kommunalreformens konsekvenser. På møderne i 2010 har der blandt 
andet været sat fokus på følgende emner: 
 
- Opfølgning på Dialogmødet 2008 om en handicappolitik for Hvidovre Kommune 
 
- Handicappolitik og FN’s Handicapkonvention med oplæg fra konventionspilot Stella Steengaard 
fra Danske Handicaporganisationer, DH 
 
- Handicappolitik for Hvidovre Kommune 
 
- Fremgangsmåden ved besvarelse af sager sendt i høring i Handicaprådet og efterfølgende 
justering af vedtægten for Handicaprådet i relation til behandling af sager sendt i høring 
 
- Visioner og forventninger til Handicaprådets virke  
 
- Henvendelse fra Klub Absalon om manglende støtte til unge døves deltagelse i klubaktiviteter i 
andre kommuner    
 
- Status for det psykiatriske arbejde i Hvidovre herunder projektet om bedre kommunikation mellem 
hospitalet, kommunen og borgeren ved Billy Jensen, leder af det psykiatriske arbejde og projekt-
medarbejder Berit Langkær  
   
Udover de omtalte hovedemner blev der endvidere stillet spørgsmål om generelle og aktuelle 
forhold til såvel de politiske udvalg som til de enkelte forvaltningsenheder om handicappedes 
vilkår. I 2010 blev der blandt andet stillet spørgsmål om: 
 
- Er der planer om at forbedre servicen for fleks-jobbere i Borgerservice? 
 
- Hvor mange handicapvenlige boliger disponerer kommunen over og hvor mange ansøgere er 
noteret på ventelisten til en handicapbolig? 
 
- Har Hvidovre Kommune planer om at oprette særlige tilbud om uddannelse, STU til unge med 
handicap? Direktør for Skole og Kulturforvaltningen Erik Pedersen deltog og redegjorde om status 
for STU-ordningen, mens Anne Moebius orienterede om status for Klub Hvid. 
 

- Hvilke konsekvenser giver kommunens budget for 2011 i relation til handicapområdet og hvilke 

overvejelser gør kommunen sig i relation til det specialiserede område og hjemtagning af opgaver?  
 
Oplæggene og drøftelserne af de enkelte hovedemner og svarerne 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, 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 
Udover 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 
høringssvar på rådets vegne.  

 
I løbet af 2010 afgav handicaporganisationerne på Handicaprådets vegne i alt 24 høringssvar. I 
forhold til de seneste par år må det konstateres, at der var tale om en mærkbar reduktion i antallet 
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af høringssvar. I 2008 og 2009 var antallet af høringssvar således henholdsvis 38 og 46 svar. 
Nedgangen i antallet af høringssager kan naturligvis tilskrives flere faktorer, men umiddelbart kan 
eftervirkningerne på finanskrisen og kommunens fokusering på besparelser på hele det 
kommunale område som følge af skattestop og andre nye initiativer fra regeringens side have haft 
en afsmittende effekt på aktiviteterne i kommunen og dermed på antallet af sager sendt i høring. 
 
De sager, der blev sendt i høring i 2010, drejer sig blandt andet om redegørelser for udviklingen på 
socialområdet og på specialundervisningsområdet, rammeaftaler til imødekommelse af behovet på 
de to områder, Sundhedsaftale II, kvalitetsstandarder på handicap- og ældreområdet, besparelser 
på social- og sundhedsområdet, budgetforslag 2011, evaluering af sundheds- og 
forebyggelsespolitikken 2006-10 og konkrete bygningsarbejder.  
 
På det generelle plan kan det konstateres, at Handicaprådet i flertallet af sager kan tilslutte sig de 
foreslåede indstillinger eller ændringer, som foreslået af de involverede forvaltninger, mens 
Handicaprådet må beklage de foreslåede besparelser eller indskrænkninger på handicapområdet.      
 
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 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 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.   
  
Oversigt over høringssvar afgivet i 2010 fremgår af bilag 2. 
 
 
2.3.  Tilgængelighed til byens udearealer og bygninger 
Et væsentligt fokusområde som Handicaprådet i 2010 på ny har været involveret i er forbedring af 
den fysiske tilgængelighed til byens udearealer og bygninger for handicappede.  
 
Hvidovre Kommune har fået uddannet en tilgængelighedsrevisor, der i samarbejde med blandt 
andet Handicaprådet har foretaget en omfattende registrering af status af tilgængeligheden i 
kommunens udearealer.  
På baggrund af den udførlige registrering i 2008 af særlige områder i Hvidovre er det i 2010 af 
økonomiske grunde i begrænset omfang kun lykkedes at få gennemført enkelte forbedringer af 
den fysiske tilgængelighed til byens udearealer. Det drejer sig blandt andet om omlægning af det 
sydlige fortov på Baunebakkevej.   
 
Endvidere er der i samarbejde med Movia taget skridt til at forbedre forholdene ved 
busstoppestedet ved hjørnet af Hvidovregade og Vigerslev Allé ved blandt andet at gøre busplaner 
mere læsevenlige for borgere med reduceret synsevne. 
 
Desuden har der i årets løb været afholdt to møder med repræsentanter fra Teknisk Forvaltning og 
fra Ældrerådet for i fællesskab at drøfte og 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.  
 
Kommunens tilgængelighedsrevisor og Handicaprådets arbejde har i samspil medført en positiv 
udvikling hvor der er øget fokus på fysisk tilgængelighed ved udearealer og i bygninger. Ved 
byggesager og renovering af eksisterende bygningsmasse indarbejdes tilgængelighed ud fra de 
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vedtagne kristerier på området.  Handicaprådet vejleder gennem høringsretten forvaltningerne ved 
nybyggeri. 
 
2.4.  FN’s International Handicapdag  
På Handicaprådets møde i august 2009 var der enighed om at markere FN’s Internationale 
Handicapdag den 3. december 2009 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 mangel på sammen – 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.   
 
FN’s Internationale Handicapdag den 3. december 2010 blev markeret med et interview af 
Handicaprådets formand, der blev bragt i Hvidovre Avis. I interviewet gav formanden blandt andet 
udtryk for, at det forhåbentlig i 2011 lykkes at få sat tilvejebringelsen af en handicappolitik på 
dagsordenen.     
 
 
2.5.  Konferencer  
I løbet af 2010 deltog repræsentanter fra Handicaprådet og ældre- og handicapkonsulent Betina 
Engelhardt Rasmussen i tre konferencer om Handicaprådets rolle. 
 
De tre konferencer blev afholdt følgende dage over følgende emner:  
 
Den 24. marts 2010 om Det paradoksale møde mellem borgeren og systemet og 
Menneskerettigheder og FN’s Handicapkonvention. Konferencen var arrangeret af Handicaprådet i 
København. 
 
Den 10. maj 2010 om kommunale handicapråd i en nedskæringstider. Konferencen var arrangeret 
af Det Centrale Handicapråd. 
 
Den 13. september 2010 om De økonomiske udfordringer på handicapområdet. Konferencen var 
arrangeret af Handicaprådet i København for Handicaprådene i Region Hovedstaden.  
 
De tre konferencer gav hver på deres måde et nøgtern billede af de økonomiske udfordringer hele 
det kommunale område står over for de kommende år. Det gælder især handicapområdet. I den 
forbindelse vil spørgsmålet om prioritering af kommunernes forskellige tilbud og muligher komme til 
at spille en væsentlig rolle i de fremtidige økonomiske overvejelser. 
 
Det blev dog også understreget, at de økonomiske udfordringer naturligvis skal ses i lyset af 
gældende menneskerettigheder og FN’s Handicapkonvention. 
 
 
2.6.  Andre aktiviteter 
Foruden de allerede omtalte aktiviteter har Handicaprådet i 2010 på forskellige måder været 
inddraget i en række andre opgaver. Handicaprådet har blandt andet fremsendt ønsker til 
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budgettet for 2011 og modtaget en række henvendelser fra relevante institutioner om handicapeds 
vilkår. 
 
I forbindelse med budgetarbejdet lykkedes det blandt andet at få afsat midler til forbedring af den 
fysiske tilgængelighed til byens udearealer og bygninger. 
  
Da Handicaprådet er en del af det kommunale system, er det forståligt, at rådet i løbet af et år 
modtager forskellige henvendelser om handicappedes vilkår og muligheder. Det er således endnu 
en måde at blive orienteret om, hvad der sker på handicapområdet.   
 
 
3.0. Handicappolitik 
På baggrund af de mange konstruktive tilkendegivelser, der blev fremført på Dialogmødet i 
efteråret 2008 om en handicappolitik, er der i Handicaprådet fortsat enighed om at få udarbejdet og 
formuleret en handicappolitik for Hvidovre. 
   
Endvidere er der i Handicaprådet fortsat 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. 
 
På baggrund af de hidtidige drøftelser i Handicaprådet og Dialogmødet om tilvejebringelse af en 
handicappolitik for Hvidovre blev kommunalbestyrelsen i april 2010 opfordret til at iværksætte 
processen til formulering af en handicappolitik for Hvidovre Kommune. 
 
Ved formulering af en handicappolitik vil FN’Handicapkonvention være et vigtigt dokument og en 
nyttig inspirationskilde. For at få en fornemmelse af sammenhængen mellem FN’s Handicap-
konvention og en handicappolitik for Hvidovre, deltog konventionspilot Stella Steengaard fra 
Danske Handicaporganisationer, DH i Handicaprådets møde den 12. maj 2010. På mødet gav 
Stella Steengaard et bud på mulige pejlemærker i konventionen, som vi burde være opmærksom 
på ved udarbejdelsen af en  handicappolitik for Hvidovre. 
 
På grund af de intense forhandlinger om budgetforslaget for 2011 og ønsket om at tilvejebringe et 
overblik over eksisterende ordninger og politikker i relation til borgere med handicap er 
spørgsmålet om igangsætning af processen til formulering af en handicappoltik foreløbig udsat til 
foråret 2011.  
 
Handicaprådet håber derfor meget, at kommunalbestyrelsen i løbet af foråret 2011 beslutter sig for 
at iværksætte processen om formulering af en handicappolitik for Hvidovre Kommune. Endvidere 
håber Handicaprådet, at en handicappolitik tager afsæt i FN’s Handicapkonvention samt, at rådet 
vil blive inddraget i processen på den ene eller anden måde. 
 
I Handicaprådet er der dog også 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. 
 
 
4.0. Visioner for Handicaprådets virke i 2011   
En væsentlig vision for Handicaprådets virke i 2011 vil være at få iværksat den politiske proces for 
tilvejebringelse af en handicappolitik for Hvidovre Kommune.  
 
Rapporten fra Dialogmødet i 2008 og Folketingets ratificering af FN’s Handicapkonvention 
kombineret med den igangværende kortlægning af eksisterende ordninger for handicapped burde 
være et godt udgangspunkt for iværksættelse af den proces, der kan føre frem til en god 
handicappolitik for Hvidovre. 
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En anden vision vil være at medvirke ved planlægningen af den fortsatte forbedring af den fysiske 
tilgængelighed til byens udearealer og bygninger inden for den økonomiske ramme der er afsat til 
formålet i 2011. 
 
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 handicappede i Hvidovre.  
 
Endelig 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.  
 
 
 
For Handicaprådet  
 
 
Torben Olesen,  
formand 
 
 
 
 
 
 
Fremlagt og tiltrådt på Handicaprådets møde den 13. april 2011.  
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Bilag:  
1.  Handicaprådets medlemmer og stedfortrædere  
2.  Oversigt over høringssvar i 2010  
 
Medlemmer af Handicaprådet 2010 – Bilag 1 
 
 
  
Medlemmer udpeget som repræsentanter for Kommunalbestyrelsen: 
  
Kenneth F. Christensen 
Stedfortræder: Helle M. Adelborg 
  
Nina Thøgersen 
Stedfortræder: Katrine Høybye Frederiksen 
 
Mogens Leo Hansen 
Stedfortræder: Carsten Jelund 
  
  
Mini Glud 
Stedfortræder: Susanne Brixum 
 
Ivan Fogtmann 
Stedfortræder: Mette Dencker 
  
Social- og Sundhedsforvaltningen: 
Anne Moebius 
Stedfortræder: Søren Ethelberg 
 
Teknisk Forvaltning: 
Connie Kirkegaard Nielsen 
Stedfortræder: Anette Sia Christiansen 
 
  
Medlemmer fra DH (Danske Handicaporganisationer) 
  
Torben Olesen (Dansk Blindesamfund) 
Stedfortræder: Knud-Erik Overgaard (Dansk Blindesamfund) 
  
Knud Søndergaard (Danske Døves Landsforbund) 
Stedfortræder: Grethe Jensen (Danske Døves Landsforbund) 
 
Connie Albrechtsen (Landsforeningen Autisme) 
Stedfortræder: Vacant 
 
Niels Jensen-Storch (Høreforeningen) 
Stedfortræder: Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden) 
 
Helle Drøshe Kilde (LEV) 
Stedfortræder: Jan Thomhav (LEV) 
 
Helle Mathiasen (Gigtforeningen) 
Stedfortræder: Krista Liljenholt Nielsen (Gigtforeningen) 
 
Kim L. Jørgensen (Scleroseforeningen) 
Stedfortræder: Anni Maria Knøsgaard (Scleroseforeningen) 
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Høringssvar i 2010 
Oversigt over høringssvar afgivet af handicaporganisationer på Handicaprådets vegne i 2010. 
 
Nr.  Afsendt     Emne          

 

1.  25.01.10    Redegørelse for udviklingen på det sociale område til Det Regionale   
     Udviklingsråd  

 
2.  25.01.10    Redegørelse for udviklingen på specialundervisningsområdet til Det   

     Regionale Udviklingsråd  
 
3.  26.01.10     Sundhedspuljen 2010   
 
4.  24.02.10     Udbud af trykaflastende madrasser 
 
5.  01.03.10     Udbud af driften på plejecentret Dybenkærshave    
 
6.  01.03.10     Handleplan til genoptræning på Danske Handelsrejsendes Plejehem   
 
7.  21.03.10     Redegørelsen for specialundervisningsområdet til rammeaftaler 2011  
 
8.  05.04.10.    Politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale II 
 
9.  06.04.10    Redegørelse for rammeaftalen for det sociale område 2011 
 
10.  06.04.10    Evaluering af Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2006-2010 
 
11. 18.04.10   Budget 2011 - Ønsker til handicapområdet  
 
12.  04.05.10   Timepriser, Kvalitetskontrakt 2011, kvalitetsstandarder samt redegørelse for 

    den økonomiske situation på social- og sundhedsområdet 
 
13.  01.06.10   Etablering af fælles kommunale tandreguleringsklinikker 
 
14.  13.06.10   Renovering af tagetagen på rådhuset 
 
15.  31.07.10   Til- og ombygning af Fritidshjemmet Præstemosen og indskolingen på   

   Præstemoseskolen    
 
16.  04.08.10   Forslag til besparelser på budgetforslag 2011 og overslagsårene 2012-14 
 
17.  19.08.10   Budgetforslag 2011 og overslagsårene 2012-14 
 
18.  25.08.10   Ændring af vedtægten for Handicaprådet 
 
19.  19.10.10   Kvalitetsstandarder 2010-11 for Aktivitetscentret Hvidovregade 
 
20.  19.10.10   Projekt Sundhed for socialt udsatte 
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21.  23.11.10   Brugerundersøgelse af hjemmehjælpen 
 
22.  23.11.10   Kontraktstyring - mål for institutionerne på social- og sundhedsområdet 2011 
 
23.  23.11.10   Puljen til udvikling af bedre ældrepleje 2010 
 
24.  23.11.10   Ændrings- og forbedringspuljen på ældre og handicapområdet 2010 
 
 


