
Handicaprådet i Hvidovre Kommune  
Årsberetning for 2019 
 
Alle landets 98 kommuner har pligt til at etablere et Handicapråd. De kommunale Handicapråds 
primære mål er at bidrage til, at flere mennesker med handicap opnår lige muligheder og kan leve 
et liv på lige vilkår med andre borgere i kommunen. 
 
Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle 
synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om alle lokalpolitiske forhold, der vedrører 
mennesker med handicap. 
 
Handicaprådet skal forholde sig til generelle og overordnede sager, som vedrører 
handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle opgave- og politikområder i kommunen. Det betyder, 
at kommunalbestyrelsen skal høre rådet om alle initiativer og forhold, der har betydning for borgere 
med handicap. 

Ud over dette bør Handicaprådet spille en central rolle i forbindelse med udarbejdelsen af den 
kommunale handicappolitik. 

Handicaprådet i Hvidovre kommune 
 
Rådet består af 14 medlemmer og en sekretær. 7 af medlemmerne er udpeget af Danske 
Handicaporganisationer, 5 medlemmer er politikere udpeget af kommunalbestyrelsen og udover 
det er to af medlemmerne chefer for henholdsvis Center for Handicap- og Psykiatri og Center for 
Beskæftigelse. Sekretæren er stillet til rådighed af Center for Handicap og psykiatri. 

Handicaprådets virke i 2019 
 
Rådet har i 2019 afholdt 5 møder. Møderne blev afholdt i februar, maj, august, oktober og 
december. 
 
Referater fra møderne kan læses på kommunens hjemmeside på dette link 
https://handicapraadet.hvidovre.dk/raadsarbejde/referater 
 
Dagsordner til møderne udformes i et godt samarbejde mellem formand og næstformand og 
repræsentanter fra administrationen. Møderne er dialogbaserede og temaerne, der drøftes, er nøje 
udvalgte aktuelle handicappolitiske sager og begivenheder, der foregår i Hvidovre kommune. 
 
Der har været flere udskiftninger af medlemmer i 2019 – bl.a. valgte den tidligere formand for 
rådet, Jan Nielsen at trække sig fra alt handicappolitisk arbejde, og Grethe Conrad Jørgensen blev 
valgt som ny formand i starten af året. 

Vigtige opmærksomhedspunkter 

Rådet har i 2019 bl.a. behandlet og drøftet følgende handicappolitiske temaer: 

 Handicapidræt: I samarbejde med Center for Kultur og Fritid, Idrætsrådet i Hvidovre 
kommune, IFEL (Idrætsforeningen Espelunden - specialsport) og ParaSport Danmark er 

https://handicapraadet.hvidovre.dk/raadsarbejde/referater


der nedsat en arbejdsgruppe, som primært skal få skabt interesse for etablering af 
aktiviteter og inklusion af mennesker med handicap i de eksisterende foreninger 

 Handicap og job: Inspirerende oplæg fra Jan Vagn Jakobsen, Ringsted Kommune, 
Muskelsvindfonden 
 

 Nyt botilbud på Parallelvej: Politisk initiativ fra politikere i Handicaprådet. Formanden for 
Handicaprådet er medlem af styregruppen  
 

 Bedre tilgængelighed på Hvidovre Strand: Nyt stisystem indviet i forsommeren 2019 
 

 Visioner for det specialiserede børne- og ungeområde: Oplæg fra chef for Center for Børn 
og Familier Charlotte Ibsen / projekt ”Sammen om familien” og U-start 
 

 Ny skolestruktur - Udfordringer for specialundervisningen: Drøftelse af skolevægring og ny 
strategi ”Fælles børn/Fælles Ansvar” 
 

 Borgerrådgiverens virke: Oplæg fra borgerrådgiver, Inge Kathrine Thorsted Mellemgaard  
 

 Stiftelse af en Handicappris i Hvidovre Kommune: Prisen vil blive uddelt første gang på den 
internationale handicapdag den 3. december 2020 

Udover møderne i Handicaprådet, deltager nogle medlemmer ad hoc i møder med kommunens 
centre om relevante emner. Et frugtbart samarbejde, der er opstået i forbindelse med 
udformningen af den seneste Handicappolitik. 

Medlemmer fra rådet deltager endvidere i dialogmøder med Ældreråd og repræsentanter fra 
administrationen og politikere, hvor et fokusområde om tilgængelighed bl.a. bliver sat på 
dagsordenen. 

Rådets medlemmer tilbydes samtidig deltagelse i relevante konferencer og anden 
kursusvirksomhed. 

Høringssager 
 
Udover mødeaktivitet arbejder Handicaprådet med aktuelle handicappolitiske sager, når 
udvalgssager sendes i høring i Handicaprådet. DH-repræsentanterne afgiver høringssvar på 
rådets vegne. 

Et fast punkt på dagsordenen i rådet er en gennemgang/orientering af de høringssager, der er 
behandlet siden sidste møde.   

DH-repræsentanterne i Handicaprådet har i det forløbne år afgivet høringssvar på en lang række 
politiske tiltag i Hvidovre kommune – ca. 25 høringssvar er det blevet til i 2019 – bl.a. vedrørende 
budget og den årlige revision af diverse kvalitetsstandarder. Det er et arbejde, der prioriteres højt, 
og rådet oplever, at politikerne lytter, og at høringssvarene har effekt. 

DH-repræsentanterne i rådet har dog indtil flere gange gjort opmærksom på, at det langt fra er alle 
politiske sager, som berører handicapområdet, der bliver sendt i høring. Der er opstået en tendens 
i administrationen, hvor flere og flere sager får betegnelsen ”Orienteringssager”, som ikke vurderes 
at være høringspligtige – herunder Socialtilsynets tilsynsrapporter vedrørende kommunens egne 
botilbud. Handicaprådet anser dette som en trist udvikling, som bør tages op til fornyet overvejelse. 



Tanker om Handicaprådets virke i 2020 og 2021 
 
Året 2020 har været præget af ”Corona-nedlukningen”. Rådets mødeaktivitet og andre aktiviteter i 
kommunen er blevet ramt og har til dels ligget stille. 

En opfølgning af Handicappolitikkens implementering skulle ifølge hensigten være udmøntet i 
indeværende år – men forventes at blive udsat til primo 2021 på grund af Corona-situationen. 

Retssikkerhed vil være et emne, der uden tvivl bliver gennemgående tema i rådets arbejde i de 
kommende år. 

Sikring af tilgængeligheden i det nye Kulturcenter Risbjerggård er en spændende udfordring, der 
allerede er taget hul på. 

Øvrige emner der presser sig på og vil være interessante at få belyst og drøftet: 

 Handleplan efter KLK-analyse af det specialiserede voksenområde 
 Pårørenderådgiver/koordinator på handicapområdet 
 Opfølgning på forholdene i kommunens botilbud 

Endvidere er der mange gode initiativer, som allerede er igangsat, som skal følges til dør. 

Der er fortsat behov for at gøre Handicaprådets arbejde mere synligt via information om 
handicappedes muligheder, ved kontakt til lokale medier samt ved deltagelse i konferencer og 
kurser og afholdelse af borgermøder m.m. 

 

På Handicaprådets vegne 

Grethe Conrad Jørgensen 
Formand 
 
 
Fremlagt og godkendt på handicaprådsmøde den 26. august 2020


