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Til stede: Jeanet Barth, Tonny Bengtson, Britt Helen Krogh, Nicolaj Riber, 

Peter Læssøe, Henrik Aagaard, Flemming Andersen (referent) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Det drøftedes om punktet ”Tøjvask” kan behandles på dagens møde. Det besluttedes, at 

punktet medtages på dagsordenen på kommende møde. 

2. Tilbagemelding fra Handicaprådenes Dag den 25. februar 2020 

Formanden orienterede om årets møde. 

Bl.a. med inspiration fra Viborg Kommune, hvor processen fungerer med løbende 

opsamling af viden over tid. 

Formanden orienterede om modellen fra Dragør Kommune, hvor der har været afholdt flere 

borgermøder. 

Temadrøftelse på dagen om ”Mødet med det offentlige system”. Det virker til, de fleste 

punkter i handicapkonventionen er medtaget i handicappolitikken for Dragør Kommune. 

Er der tilstrækkelige forhold for at sikre borgere med funktionsnedsættelser i Borgercenteret. 

Er medarbejderne tilstrækkeligt uddannede til at tage imod borgere med nye 

funktionsnedsættelser. Her under forældre til børn med funktionsnedsættelser. 

Kan medarbejderne blive endnu bedre til at lytte aktivt og holde en åben dialog. 

Kan Dragør Kommune etablere et tilgængelighedsudvalg. 

Dialog om, om Handicaprådet er dette udvalg. Kan en udvidelse af Handicaprådet med 

yderligere to medlemmer styrke dette – især omkring børn. 

Sammen skaber vi det bedste sted at være. 

Kan Handicaprådet blive inviteret til dialogmøde med andre udvalg end SSAU? 

Oplæg om ”Lokal lobbyisme” af Marie Scott Poulsen. 

Ønske om at der kommer politiker med på næste års Handicaprådenes Dag. 

Rådet takker for orienteringen. 

3. Justering af budget 2020 

Kommunens samlede økonomi er præget af, at der i 2019 har været et merforbrug på over 

20 mio. kr. Det har vist sig, at kommunen ved uforandret serviceniveau i 2020 ville have et 

yderligere merforbrug på yderligere 20 mio. kr. 

For at bringe budgettet i balance i 2020 er store dele af anlægsbudgettet er sat i bero. Her 

under anlægsmidlerne afsat til handicapforbedrende tiltag. 

Der ud over er der foretaget justeringer i store dele af driftsbudgettet. Dette har ikke haft 

indvirkning på midlerne til Handicaprådets drift. 



4. Coronasituationen i Dragør Kommune 

Der har været foretaget lock down, som besluttet af Regeringen og Folketinget. Der har 

været taget vare på alle borgere – også borgere med funktionsnedsættelser – hele vejen 

igennem. 

Dragør Kommune er kommet vel igennem coronaperioden. 

5. Tilgængelighed 

Det har vist sig vanskeligt at opnå effekt omkring fx ledelinjer på Kongevejen. 

Der er dialog med butiksejerne. Forholdet har været drøftet i BEPU. På baggrund af denne 

dialog er der kommet optegnelser fra de fleste erhvervsdrivende med udeservering. Der skal 

også følges op overfor vore udstillinger på offentlige arealer. 

Der er opsat faste cykelstativer, så løse cykelstativer kan fjernes. 

Det foreslås at den generelle del af orienteringen til de erhvervsdrivende lægges frem på fx 

kommunens hjemmeside. 

Der følges op med de erhvervsdrivende, så gældende regler og vejledninger kan følges. 

Tilbagemelding fra BEPU 

BEPU har besluttet, at der skal følges yderligere op og at der ved opfølgningen kan blive 

tale om fx ophævelse af tilladelse brug af offentlige arealer. 

Hvordan kommer Dragør Kommune videre i forhold til tilgængelighed 

Der opfordres til at Handicaprådet indsender høringssvar primært til BEPU, når det 

omhandler tilgængelighed. 

Det overvejes af Dragør Handicap, om de vil deltage i KB’s spørgetid om KB’s samlede 

indstilling til tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser. 

6. Opsamling fra administrationen angående brug af Handicaprådets anlægsmidler her 

under ”St. Magleby Krydset” 

Der er bestilt taktile fliser. Vej og Gartnerafdelingen kommer til at forestå opgaven. 

7. Indkøb / egenbetaling af hjælpemidler 

Der er forskel på egenbetaling for borgere i Tårnby Kommune og Dragør Kommune. 

Forskellen ligger i forskellige indkøbsaftaler efter udbud i de kommuner. 

Der orienteres om den eventuelle hjemtagning af bl.a. hjælpemidler fra det forpligtende 

samarbejde. 

8. Årets handicappris 2020 

Det ønskes uddeling i år og årene fremover. Der er én statuette tilbage fra tidligere 

leverancer. Der skal i budgetprocessen tages stilling til, om der skal foretages indkøb til 

kommende år. Der er kommet tilbud på 10 statuetter til 50.000,- kr. fra kunstneren. 

Administrationen udarbejder og sender annonce til Dragør Nyt med henblik på at få forslag 

til kandidater til årets pris. Handicaprådet beslutter på møde i oktober, hvem der skal tildeles 

prisen på årets handicapdag den 3. december. 

9. Evt. 

Handicappolitikken er kommet retur fra grafiker. Politikken er lagt på kommunens 

hjemmeside. Politikken er kommet i trykt udgave. I den trykte udgave er der en skrivefejl. 

Der er indlagt rettelsesblad på side 14, hvor KB’s beslutning om ”på dialogmødet afgives en 

status på handleplanens og politikkens indsatsområder” ikke var medtaget. 



 

- Næste møde: Tirsdag den 25. august 2020 kl. 17.00 – 19.00 

 
Deltagere: Jeanet Barth, Tonny Bengtsson, Britt Helen Krogh, Peter Læssøe, Nicolaj Riber, 

Flemming Andersen (referent) og Henrik Aagaard 
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