Referat
Handicaprådet
18. juni 2019
St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 17.00 – 19.00
Deltagere: Birgit Bengtsson (stedfortræder for Jeanet Barth), Palle Bjerregaard, Tonny
Bengtsson, Nicolaj Riber, Peter Læssøe, Flemming Andersen, Henrik Aagaard og Lejla Foric
(referent)
Forhindret: Jeanet Barth
Der deltog skrivetolke fra kl. 17.00 – 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
Der er ønske om at prioritere punkt 4:”Planlægning af dialogmøder og
Handicaptopmøde”.
2. Tilbagemelding fra administrationen ang. tilgængelighed
- Engvej:
Administrationen har fulgt op på ledelinjer og fliser på delstrækning mod Krudttårnsvej
og kan bekræfte, at stenene ligger skævt.
Administrationen oplyser, at der ikke vil blive foretaget forbedringer på strækningen på
nuværende tidspunkt.
- Parkeringsrestriktioner på Kongevejen:
Administrationen oplyser, at der er tilladt en times parkering på Kongevejen. Dette er
også gældende for handicapparkering.
- Cafeer på Strandlinien (Cafe Blink m.m.)
Sagen er behandlet på møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget 4. juni. Der kigges på det
efter sommerferien.
- Lyd – Krydset ved Møllegade/Kirkevej:
Administrationen oplyser, at der faktisk heller ikke er etableret vibrationssignaler på
den ene side af vejen. Der er kun etableret lysregulering med trykknap for fodgængere,
så man kan krydse vejen.
- Platformen på Mormorstranden:
Der er etableret handicapmærke på platformen.
Derudover har administrationen rettet henvendelse til Dragør Nyt med henblik på at
annoncere, at Mormorstranden er blevet mere handicapvenlig, og at platformen nu er
klar til brug – lige til badesæsonen. Redaktionen vender tilbage, hvis de ønsker at
skrive en historie.

3. Handicapvenlige tiltag – anlæg
Anlægsoverslag vedr. handicapvenlige tiltag 2019 blev drøftet med henblik på at træffe
beslutning om, hvad anlægsmidler for 2018 og 2019 skal bruges til.
I anlægsbudget 2018 er der et overskud på 29.100 kr. Anlægsbudgettet for 2019 er på
104.100 kr. I alt er der 133.200 kr. i anlægsmidler til handicapvenlige tiltag.
Det blev besluttet, at anlægsmidler for 2018 og 2019 bruges til ombygning af
signalregulering ved Kirkevej/Hovedgaden. Ombygningen skal holdes inden for 133.200
kr. Henrik indhenter et endeligt tilbud på, hvad det vil koste inkl. signalregulering og
taktile fliser, der skal gå over Kirkevej samt Møllegade. Såfremt det kan håndteres
inden for beløbet 133.200 kr., skal det iværksættes. Hvis ikke skal der i stedet for
iværksættes vibrationssignaler og taktile fliser ved signalanlægget
Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej.
Dragør Handicap ønsker ikke, at ”Cykelstativer langs Kongevejen” skal være en del af
de handicapvenlige tiltag, så punktet udgår.
På møde i august drøftes den opdaterede liste over anlæg vedr. handicapvenlige tiltag,
hvorefter den af Dragør Handicap kan sendes til Kommunalbestyrelsen som høringssvar
i budgettet.
4. Planlægning af Dialogmøder og Handicaptopmøde
Som tidligere informeret har Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttet,
at Dragør Kommune skal have en ny Handicappolitik, som omfatter dels børn og unge,
dels borgere over 18 år med handicap.
I den forbindelse skal der holdes to dialogmøder med fokus på henholdsvis børn og
unge med handicap og borgere over 18 år med handicap. Dialogmøderne er
henholdsvis 3. september (børneområdet) og 10. september (voksenområdet) med
henblik på at inddrage berørte borgeres perspektiv i Handicappolitikken. Dialogmøderne
afholdes på Wiedergården fra kl. 17 - 19.
3. december afholdes der Handicaptopmøde på FN’s internationale handicapdag. Der vil
være oplæg, uddeling af handicappris samt præsentation af udkast til
Handicappolitikken på baggrund af dialogmøderne. Topmøde afholdes på Wiedergården
fra kl. 15 – 19.30. Næstformand for Danske Handicaporganisationer Sif Holst holder
oplæg.
Udkast til program for dialogmøder samt Handicaptopmøde blev præsenteret og drøftet.
Der er et ønske om at invitere medlem af Folketinget Kristian Hegaard til at deltage på
Handicaptopmøde med et oplæg. Administrationen arbejder videre på det.
Det aftales, at Handicaprådet drøfter og beslutter på næstkommende møde, hvilke
delemner, der skal være i fokus på dialogmøderne. Administrationen anbefaler, at der
tages udgangspunkt i emner fra FN’s Handicapkonvention.
Administrationen vil i løbet af sommeren rette skriftlig henvendelse til samtlige
handicaporganisationer med henblik på at invitere deres relevante medlemmer, der bor
i Dragør, til at deltage i dialogmøderne. Derudover har administrationen også aftalt
med Tårnby Kommune, at de på vegne af Dragør, sender brev ud til berørte borgere og

deres pårørende med henblik på at invitere dem til dialogmøderne.
5. Ensretning af personlige hjælpemidler
Administrationen gensender høringsmaterialet til Handicaprådet.
6. Evt.
Forespørgsel fra Palle vedr. indlæg i Dragør Nyt. Jf. indlæg er der sendt brev til
Handicaptrådet 6. dec. 2018, som Handicaprådet ikke har modtaget. Hvordan kan det
være?
Administrationen oplyser, at Handicaprådet ikke må behandle enkeltsager, herunder
personalesager, hvilket der er tale om i dette tilfælde. Brevet er derfor besvaret af
administrationen – ikke af Handicaprådet.

Næste møde i Handicaprådet er 21. august 2019

