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Indhold 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der var en rettelse af dagsorden: Punkt 13 skal rykkes op foran punkt 7.  

 

Herefter blev dagsorden godkendt.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard.  

 

2. Handicapvenligt toilet på havnen  

Håndtaget på det handicapvenlige toilet på havnen er ikke påsat endnu. Henrik sender 

en skriftlig tilbagemelding til Handicaprådet, når håndtaget er påsat. Såfremt der er 

forsinkelser, skal Handicaprådet orienteres.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

3. Møde omkring løsøre – svømmehal 

Handicaprådet efterspørger fortsat afholdelse af møde med administrationen omkring 

løsøre/indretning af den nye svømmehal. 

 

Administrationen er blevet oplyst om, at det lovede møde vedr. løsøre har været 

afholdt. Palle Bjerregaard og én mere har deltaget sammen med direktør Mette 

Jeppesen og afdelingschef Jesper Horn Larsen. Eventuelt nyt møde skal arrangeres med 

halinspektør Steen Jørgensen.  

 

Handicaprådet kan overveje om nogle af anlægsudgifterne (100.000 kr. i alt) kan 

bruges i forbindelse med eventuel handicapvenlig indretning i svømmehallen.  

 

Derudover påpeger to medlemmer af Handicaprådet, at repræsentanter for 

svømmehalsudvalget ikke har modtaget nogen generel information vedr. 

svømmehallen.   



 

 

 

Administrationen arrangerer møde om løsøre med Handicaprådet og halinspektør Steen 

Jørgensen. 

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

4. Blindskrift i elevator på Wiedergården  

Der er sket en fejl i forbindelse med opsætning af blindskrift i elevator på 

Wiedergården. Opsætningen er sket i afdeling 9 og ikke i afdeling 10, som er 

Aktivitetshuset.  

 

Opsætning af blindskrift i afdeling 10 er igangsat.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

5. Tilgængelighed på skolerne  

Rådet ønsker at etablere et samarbejde med skolebestyrelserne og skolerne med 

henblik på at nå bredt ud til både børn, unge og voksne. Der skal være lige muligheder 

for alle uanset alder.  

 

På baggrund af en henvendelse fra en borger, ønsker rådet at tage emnet op, da 

tilgængeligheden på skolerne ikke er tilfredsstillende.  

 

Administrationen oplyste, at Plan og Teknik imødekommer ønsker og henvendelser fra 

borgere. Der er allerede tiltag på skolerne i forhold til f.eks. svagtseende elever. Der 

opsættes ekstra meget belysning i klasselokalerne og gule markeringer på områder, 

hvor det er udfordrende for svagtseende.  

Administrationen opfordrer, at eventuelle henvendelser og ønsker rettes til ledelsen på 

skolerne, som eventuelt retter henvendelse til Plan og Teknik.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

6. Ønsker til anlægsmidler  

Der er afsat 100.000 kr. til handicapvenlige tiltag, som kan bruges på anlæg som f.eks. 

etablering af lyskryds, indkøb af teleslynge, etablering af rampe m.m.  

By-, Erhvervs- og Planudvalget træffer beslutning om frigivelse af anlægsmidlerne.  

 

Det blev besluttet, at Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Dragør (DH-

Dragør) drøfter ønsker på næstkommende bestyrelsesmøde og melder tilbage til 

administrationen på næste møde i Handicaprådet den 20. juni.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

7. Opfølgning på parkeringsforhold ved Netto  

Breve vedr. parkeringsforhold for handicappede ved Netto (Maglebytorv 4 og Møllegade 

14) er afsendt. Forholdene for parkering er stadig uændret.  



 

Det blev besluttet, at administrationen udarbejder nyt brev og sender til det centrale 

kontor i Salling Group.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

8. Tilmelding til skovtur  

Handicaprådet påpeger, at det stadig er en udfordring for kørestolsbrugere at komme 

på arrangerede ture på Wiedergården, fordi busserne ikke har lift.   

 

Derudover påpeger medlemmer af rådet, at der har været udfordringer i forhold til køb 

af billetter. Medlemmerne er blevet orienteret om, at en del pladser var blevet 

forhåndsreserveret til anden side.  

 

Det blev besluttet, at administrationen følger op på, hvordan køb af billetter håndteres, 

og hvordan turene arrangeres handicapvenligt.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

9. Teleslynge 

Handicaprådet ønsker stadig en teleslynge på biblioteket.  

 

Administrationen oplyste, at dette punkt har været behandlet tidligere. Biblioteket har 

ikke midler til at indkøbe teleslynge.  

 

Handicaprådet oplyste, at Palle har deltaget på møde i Folkeoplysningsudvalget, hvor 

det var udfordrende at deltage grundet manglende teleslynge.  

Administrationen oplyste, at der på mødet var en teleslynge, men den virkede ikke i 

situationen.  

 

Administrationen undersøger, om rådhusets teleslynge kan repareres med henblik på at 

kunne lånes fremadrettet.   

 

Derudover oplyste administrationen, at borgere med et erkendt høretab har mulighed 

for at medbringe en skrivetolk til offentlige møder. Kommuner kan ikke bestille gratis 

skrivetolk. Skrivetolk kan bestilles via borgerens cpr.nr. på 

https://hoereforeningen.dk/bestil-skrivetolk/  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

10. Udarbejdelse af folder  

Handicaprådet har været i kontakt med en, der gerne vil udarbejde en folder til 

Handicaprådet. Såfremt folderen laves gratis, skal der reklamer i. Formanden for rådet 

har kontaktet Ældrerådet med henblik på erfaringsudveksling omkring deres folder, dog 

uden held.  

 

Administrationen fraråder, at der udarbejdes en folder med reklamer i, da der tidligere 

har været en oplevelse af pres for at annoncere i Dragørs Erhvervsliv.    

https://hoereforeningen.dk/bestil-skrivetolk/


 

Administrationen foreslår, at rådet overvejer andre kanaler som f.eks. studerende i 

kommunikation.  

 

Der oplyses, at foldere, der henvender sig bredt til borgere, der kommer i 

borgercenteret, godt må ligge fremme i Borgercenteret. Ret henvendelse til 

Borgercenteret for nærmere aftale.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

11. Psykologhjælp for handicappede borgere  

Handicaprådet ønsker etablering af gratis psykologhjælp for handicappede i lighed med 

forslaget om, at unge mellem 15-25 år skal have gratis, anonym og åben 

psykologhjælp.   

 

Det besluttes, at DH-Dragør retter henvendelse til Det Centrale Handicapråd med 

henblik på sparring omkring, hvad andre kommuner gør.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

12. Borgerrådgiver (ombudsmandsfunktion) 

Handicaprådet ønsker at arbejde videre med henblik på oprettelse af en 

borgerrådgiverfunktion i Dragør Kommune.  

 

Det blev besluttet, at administrationen, på vegne af Handicaprådet, indstiller til, at der i 

budgettet 2019 findes penge til ansættelse af en borgerrådgiver i kommunen.  

 

Rådet blev informeret om, at borgere har mulighed for at klage. Administrationen skal 

forelægge alle klager månedligt til politisk behandling på lukket dagsordenspunkt i 

Social- og Sundhedsudvalget.   

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

13. Opfølgning på Dragør Kommunes akutfunktion/telefonen 

Rådet efterspørger, hvem borgerne skal henvende sig til i akutte situationer?  

 

Borgerne skal henvende sig til kommunens akutfunktion, som er åben året rundt, også 

på helligdage.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

14. Opfølgning på administrationens opgørelse over personer med 

funktionsnedsættelse i Dragør Kommune  

Administrationen har lavet en opgørelse over personer med funktionsnedsættelse i 

Dragør Kommune på de foreliggende informationer. Som tidligere oplyst findes der ikke 

et centralt register, der registrerer borgere med funktionsnedsættelse. Informationerne 

kan ligeledes ikke udsøges i databaser, da begrebet ikke er entydigt. 

  



Rådet ønsker, at opgørelsen laves årligt, således at den kan indgå i Handicaprådets 

årsrapport. Næste opgørelse laves ultimo 2018.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

15. Årshjul præsenteres 

Administrationen præsenterer et årshjul, der beskriver de sager, som Handicaprådet 

ønsker at arbejde med i det kommende år.  

 

Det blev besluttet, at årshjulet indføres og opdateres løbende.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

16. Gennemgang af økonomistyring  

Der var en gennemgang af den kommunale økonomistyring med henblik på at give 

indsigt i kommunens samlede budget. Anlægsmidler, midler til service og anlægs- samt 

serviceloft blev beskrevet.  

 

Dragør Kommune har en sund økonomi, hvor der er en tilstrækkelig kassebeholdning. 

Budgetloven samt forhandlinger mellem Regeringen og KL har fastsat niveauet for 

anlægs- og servicelofter, der begrænser kommunernes muligheder for at bruge penge 

fra kassebeholdningen. 

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

17. Forslag til budgetlægning 2019  

Det blev besluttet, at DH-Dragør drøfter forslag til budget på næstkommende 

bestyrelsesmøde og sender derefter mail til Flemming og/eller Lejla med eventuelle 

forslag til budgetforhandling 2019. Ønsker til budget 2019 skal indgives inden 

sommerferien.  

 

Den endelige oversigt over budgetforslag lægges på hjemmesiden i midten af august, 

hvorefter er 14 dage, hvor der kan afgives skriftlige høringssvar. 

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

   

18. Godkendelse af møder for 2018 

- 20. juni kl. 17 – 19  

- 22. aug. kl. 17 – 19  

- 30. okt. kl. 17 – 19  

- 27. nov. kl. 17 – 19  

 

Ovenstående mødedatoer er godkendt. Lejla indkalder via outlook.   

 

Seks møder årligt er administrationen ramme. 

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 



19. Mødekalender 2019  

Der var en drøftelse af mødekadence for 2019.  

 

Det blev besluttet at holde fem faste møder i 2019, som planlægges hensigtsmæssigt i 

forhold til bl.a. budgetforhandlingerne. Eksempelvis tre møder i foråret og to møder i 

efteråret.  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

 

20. Evt. 

- Opsamling på besøgsrunden i Dragør den 12. april  

Der kom en gensidig forståelse ud af besøgsrunden. Ikke alle udfordringer er løst 

endnu, men vi arbejder for ligestilling for alle. Der blev sat en ny fælles retning.   

 

- Opsamling på konkrete udfordringer fra Årsrapporten/besøgsrunden  

Administrationen skal give en status på følgende: 

 

- Gennemgang af projektleder ift. svømmehal og handicapvenlig indretning 

- Status på rampe ved biblioteket  

- Afmærkning i Hollænderhallen og Wiedergården  

- Hvad er anlægsmidlerne i 2017 brugt til  

- Vibrationssignaler på Hartkornsvej  

- Status på BEPU’s forslag vedr. tilgængelighed på strande  

- Harevænget og tilgængelighed på fortove. Pilhenvisning og supplerende tavle.  

- Opkørsel for rollator på stationsvej  

- Status på skriftlig appel til grundejerforeninger vedr. skæve fliser ved Grænsevænget  

 

Handicaprådet ønsker, at der på næste dagsorden er et opsamlingspunkt vedr. 

besøgsrunden.  

 

- Handicappris 

Handicaprådet ønsker stadig at arbejde for, at der bevilges et symbolsk beløb til 

Handicapprisen 2018.  

 

Det besluttes, at der laves en indstilling til SSU vedr. mulighed for bevilling af symbolsk 

beløb. Peter/Nicolaj laver et forslag til SSU. 

 

- Høringsmateriale vedr. indkøbsaftale på stomi- og urologiprodukter  

Handicaprådet har den 22. maj fået tilsendt høringsmateriale vedr. stomi- og 

urologiprodukter. Deadline for høringssvar er den 28. maj inden kl. 12. Høringssvar 

sendes til Lejla: lejlaf@dragoer.dk  

 

Britt Helene Krogh var indkaldt som stedfortræder for Palle Bjerregaard. 

 

 


