
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat 

 

1. Handicap og Job 

Formand for Ringsted Handicapråd, Jan Jakobsen holder oplæg om sine 

erfaringer fra Ringsted kommune vedr. handicap og beskæftigelse. Anders 

Reitov fra DH Hvidovre, som arbejder med beskæftigelse af borgere med 

handicap, deltager også under dette punkt. 

 

Jan Jakobsen fortæller, at Ringsted kommune i 2013 fik udarbejdet en 

undersøgelse af borgere med handicap i beskæftigelse ved navn ”Det 

rummelige arbejdsmarked” (bilag 1). På baggrund af undersøgelsen 

begyndte Handicaprådet og jobcentret at arbejde på at skaffe flere 

jobmuligheder til borgere med handicap, bl.a. jobs på særlige vilkår, 

fleksjob osv. Ringsted Handicapråd og kommune har også sammen skabt 

en række events vedr. beskæftigelse og handicap. I 2017 afholdte de et 

borgermøde, hvor alle politiske partier deltog. I 2018 lavede de en 

jobmesse for borgere med handicap, hvor en række virksomheder deltog. I 

2019 afholdt de et borgermøde i samarbejde med Venstre og Enhedslisten. 

TV glad havde inden arrangementet udarbejdet tre videoer om unge i STU-

forløb, som dannede grundlag for drøftelserne: 

https://kanalhovedstaden.dk/program/7621/den_halve_time_om_handikap_

og_job/?fbclid=IwAR2bjr4dpzA1mkwiIYWDWfaEsTbOWOgV3yXv5os2lVB2

PLB31Ed74ZSC0qE 

 

Handicaprådet har samtidig fokus på at skabe gode vilkår for de borgere, 

som pga. deres funktionsnedsættelse ikke er i stand til at varetage et job. 

Disse borgere bør kunne få pension, uden at gennemgå lange 

ressourceforløb. Handicaprådet har ligeledes etableret et samarbejde med 

projekt KLAPjob, som er jobs til mennesker med kognitive handicap. 

Handicaprådet har derudover fokus på indholdet i kommunens 

Beskæftigelsesplan, hvor de høres i forhold til den del, der vedrører 

borgere med handicap. De er samtidige aktive på de sociale medier, så 

deres budskab kommer så bredt ud som muligt. 

 

Lisa Skov spørger, om Jan Jakobsen anser socioøkonomiske 

virksomheder for at være et mål i sig selv eller om det derimod er et middel 

til at kunne inkludere borgere på det ordinære arbejdsmarked? Jan 
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Jakobsen svarer, at det for langt de fleste er et middel til at kunne 

inkluderes på arbejdsmarkedet. Det er dog ikke alle, der er i stand til dette, 

og for disse personer er socioøkonomiske virksomheder selve målet.   

 

Bente Weinreich oplyser, at Dansk blindesamfund har lavet en 

undersøgelse, der viser, at blot 20 % blinde er i beskæftigelse og at det 

samtidig er svært for mange af gennemføre en uddannelse. Jan Jakobsen 

siger hertil, at blinde er en udsat gruppe, fordi mange af den type jobs, som 

de tidligere varetog, er erstattet af elektroniske løsninger.    

 

Anja Nielsen mener, at det kunne være interessant at undersøge, hvor 

mange af jobcentrets borgere, der har en funktionsnedsættelse. Torben 

svarer hertil, at Center for Beskæftigelse ikke må registrere borgerne på 

deres handicap. Sådanne oplysninger står kun i deres journaler, hvilket 

medfører, at oplysningerne ikke kan udtrækkes systematisk. Susanne 

Samuelsen fortæller, at Center for Handicap og Psykiatri netop har skullet 

give en status på Børne- og Socialministeriets 10 mobilitetsmål, hvoraf to 

omhandler beskæftigelse. Centret har dog ingen mulighed for at trække tal 

om beskæftigelse i det eksisterende fagsystem, men forventer at det nye 

fagsystem, som implementeres slutningen af 2019, vil kunne levere dette.  

 

Jan Jakobsen undrer sig over, hvorfor alle jobs i kommuner er på fuldtid. 

Han mener, at kommuner bør være mere rummelige og innovative med 

deres ansættelser, således at bl.a. borgere i fleksjob kan søge jobs disse 

steder. Torben Tang oplyser, at jobcentret gør hvad de kan for at skaffe så 

mange fleksjob som muligt, herunder også i Hvidovre kommune. 

 

Anja Nielsen spørger ind til antallet af borgere på førtidspension i Hvidovre 

sammenlignet med omkringliggende kommuner. Torben Tang svarer, at 

han ikke har mulighed for at give konkrete tal herpå, men at han ved, at 

Hvidovre ligger godt i forhold til sammenlignelige kommuner. Der er ikke 

givet afslag til borgere med handicap, i den periode han har været formand 

for Pensionsrådet.  

 

Grethe Conrad Jørgensen hører ofte, at Jobcentrets ressourceforløb er 

meget lange. Hun spørger, om det er muligt at trække gennemsnitslængde 

for disse forløb? Torben Tang svarer, at jobcentret ikke laver lange forløb, 

med mindre det giver mening. Dette vil være for omkostningstungt at sætte 

en række forløb i gang, som ikke gavner den enkelte borger. Den juridiske 

tidsramme for ressourceforløb er 1-5 år, hvilket overholdes.  

 

Anja Nielsen påpeger, at der i forbindelse med sidste års budget blev 

sparet på virksomhedskonsulenterne. Hun spørger om dette har en 

betydning for borgerne? Torben Tang svarer, at det er korrekt, at jobcentret 

har to virksomhedskonsulenter færre end tidligere, men at de har forsøgt at 

finde på løsninger, der kompenserer herfor. Lisa Skov siger, at hun ikke 

kan huske de konkrete tal fra det tidligere budget. Hun fortæller, at der altid 

medfølger forklaringer når budgettet fremlægges, herunder hvordan de 

foreslåede besparelser vil påvirke. Kristina Young siger, at hun er enig. Hun 

kan ikke sige noget konkret, men kan eventuelt undersøge det nærmere og 

vende tilbage. 
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Kim Jørgensen fortæller, at der tidligere fandtes fleksjobkonsulenter, men 

at disse efterfølgende er har ændret titel til virksomhedskonsulenter. Dette 

har medført, at der mangler særlig viden om fleksjob. Torben Tang 

Christensen svarer, at det er korrekt at de har jobbetegnelse, men at de 

fortsat har særlig kompetence vedr. fleksjob. Derudover findes der 

fleksjobrådgivere, som er sagsbehandlere med fokus på fleksjob.  

 

Grethe Conrad Jørgensen udtrykker ønske om, at DH bliver hørt i 

forbindelse med beskæftigelsesplanen. Torben Tang svarer, at DH vil blive 

hørt. Han fortæller endvidere, at målet i planen omkring borgere med 

handicap er blevet medtaget, fordi der er et bredt ønske om at benytte den 

handicapressource, der findes i kommunen.  

 

2. Valg af ny formand 

Danske handicaporganisationer (DH) Hvidovre har indstillet Grethe Conrad 

Jørgensen som ny formand for Handicaprådet. Der er bred enighed i 

handicaprådet om, at Grethe Conrad Jørgensen vælges til denne post.  

 

3. Meddelelser  

• Susanne Samuelsen giver en status på projektet på Parallelvej. Hun 

oplyser, at det på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet d. 

13.05.19 blev drøftet, hvordan processen for borgerinddragelse i 

projektet skal være. På udvalgsmødet d. 11.06.19 vil der blive 

fremlagt en sag om nedsættelse af en styregruppe, som bl.a. skal 

indeholde formanden for Handicaprådet og udvalget.  

• Der er etableret nye skabe i Frihedens svømmehal til bl.a. blinde og 

svagtseende. Disse skabe åbnes med magnetarmbånd. Handicap-

rådet har haft en artikel i Hvidovre avis omkring dette.  

• Handicaprådet har modtaget en borgerhenvendelse om 

ordblindhed. Borgeren reagerer på, at der i en sag fra Børne- og 

Undervisningsudvalget står, at de ikke anser ordblindhed for at 

være et handicap. Grethe Conrad Jørgensen har svaret borgeren, 

at Handicaprådet selv har kommenteret på dette og at ordblindhed 

er et af de 34 handicaps, som DH repræsenterer. 

• D. 05.04.19 blev der afholdt møde med chefer fra Center for Børn 

og Familier, Center for Skole og Uddannelse og PPR vedr. visioner 

for det specialiserede børne- og ungeområde. Grethe Conrad 

Jørgensen og Tina Berling deltog. Mødet var positivt og projektet 

indeholder relevante overvejelser om anvendelse af tovholdere i 

komplicerede sager, så ansvaret ikke placeres hos forældrene.  

• Der er modtaget invitation til møde med Center for Trafik og 

Ejendomme vedr. projektering af nyt Kulturhus i Risbjerggård 

• Gunnar Nielsen er tiltrådt som medlem af Handicaprådet i stedet for 

Jan Nielsen. Derudover er der kommet nye suppleanter, som er 

Helle Solveig Hansen, Anders Christrup Reitov og Bernhard Larsen 

• Rampen for kørestolsbrugere på Hvidovre strand skal ifølge Center 

for Plan og Miljø etableres i maj 2019.   

 

4. Økonomi – budgetstatus på rådets driftskonto  

Der er 44.959 kr. tilbage på rådets driftskonto.  

På Handicaprådsmødet d. 12.12.18 gennemgik Jan Nielsen et notat om 

diætudløsende aktiviteter, udarbejdet af ham og Lisa Skov. Det blev aftalt, 

at Jan Nielsen skulle færdiggøre notatet, men da han ikke længere er 
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medlem af rådet, er dette ikke gjort. Grethe Conrad Jørgensen og Lisa 

Skov har aftalt, at de færdiggør notatet, som fremlægges rådsmøde d. 

28.08.19. Der vil i den forbindelse også tages stilling til, hvor mange penge 

rådet skal bruge på konferencer mv.  

 

5. Relevante arrangementer 

• KL Konference ”Fremfærd – konference om fremtidens boformer” d. 

11. juni i Odense 

• Socialstyrelsen og Ankestyrelsens konference ”Retssikkerhed på 

socialområdet med særligt fokus på handicap” er aflyst pga. valg 

• Invitation fra Folkeoplysningsudvalget til temaaften om ”det sociale 

ansvar i foreninger” d. 23. maj i Frihedens Idrætscenter 

 

6. Sager til drøftelse 

• Hængepartier:  

Handicappris: Grethe Conrad Jørgensen udarbejdede et notat herom, som 

blev gennemgået på rådsmøde d. 12.09.18. Det blev besluttet, at 

administrationen skulle undersøge muligheden for økonomiske gaver. På 

rådsmøde d. 12.12.18 orienterede administrationen om, at der er 

lovhjemmel hertil, men at det først skal vedtages i Kommunalbestyrelsen. 

Der er efterfølgende ikke arbejdet videre med dette. Der er enighed om, at 

punktet sættes på dagsordenen til næste møde, så alle medlemmer kan 

være forberedte. På mødet laves der en plan for det videre arbejde.  

 

Handicapidræt: IFEL specialsport deltog på Handicaprådsmødet d. 

06.02.19. Maria Durhuus deltog som gæst og tog sagen med videre til 

Kultur- og Fritidsudvalget. Maria Duurhus har efterfølgende givet tilsagn 

om, at udvalget løbende arbejder med området, men at de ikke har noget 

konkret endnu. Der er et fælles ønske om at invitere chef for Center for 

Kultur og Fritid, Lars Hørdum og leder af Idrætsrådet, Ena Christiansen 

med til det næste møde, så emnet kan drøftes yderligere. Der er ligeledes 

et ønske om at få gensendt den liste, som Center for Kultur og Fritid har 

lavet over foreninger med tilbud til borgere med handicap (bilag 2)  

 

• Budget 2020  

Susanne Samuelsen fortæller, at Økonomiudvalget d. 18.03.19 godkendte 

den overordnede proces for udarbejdelsen af budget 2020. Det indebærer, 

at der skal udarbejdes afdækkende analyser på udvalgte områder på tværs 

af kommunen og at alle budgettildelings- og demografimodeller skal 

gennemgås. Det samlede budgetmateriale udsendes d. 02.08.19 til 

Kommunalbestyrelsen og de høringsberettigede, herunder Handicaprådet 

og Ældrerådet. Økonomiudvalgets første behandling af budgettet finder 

sted d. 26.08.19. Den eneste forskel der er mellem Ældrerådet og 

Handicaprådet er, at Ældrerådet har et møde med Ældre- og 

Sundhedsudvalget inden fagudvalgets behandling af budgettet. 

Handicaprådet har derimod, via sin sammensætning 7 medlemmer, som er 

udpeget af Kommunalbestyrelsen, hvilket giver dem mulighed for at 

fremkomme med bemærkninger til budgetprocessen via dem (bilag 3). 

 

Grethe Conrad Jørgensen mener ikke, at forskellen i på måden hvorpå 

Ældrerådet og Handicaprådet høres er tilfredsstillende. Lisa Skov siger, at 

det kan undersøges hvorfor denne forskel forekommer.    
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Anja Nielsen bemærker, at Handicaprådet ikke har mulighed for at komme 

på bemærkninger til budgettet på et Handicaprådsmøde, idet næste møde 

først finder sted d. 28.08.19, hvilket er efter økonomiudvalgets behandling 

af budgettet. Dette finder hun utilfredsstillende. Susanne Samuelsen svarer 

hertil, at eventuelle bemærkninger på næstkommende handicaprådsmøde 

vil kunne indgå i Kommunalbestyrelsens behandling af budgettet.  

 

Grethe Conrad Jørgensen oplyser, at Handicaprådet tidligere har været 

inddraget i processen allerede i juni måned. Torben Tang fortæller, at 

budgettet først fremlægges til august, fordi erfaringer fra tidligere år viser, 

at der kan ske for mange uforudsigelige ændringer, hvis budgettet 

fremlægges for tidligt på året. I år vil folketingsvalget også kunne have en 

betydning.  

 

Orientering om nye høringssager siden sidst 
- Budgettilpasning på specialundervisningsområdet.: DH har givet 

høringssvar til dette, idet de er utilfredse med den besparelse, der 
skal foretages på området 

- Nyt Sundhedshus, ansøgning om puljemidler: Pengene blev ikke 
bevilliget, da der alene blev bevilliget mindre beløb. Kommunen er 
blevet opfordret til at søge andre puljer 

- Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det 
sociale område: DH har i deres høringssvar udtrykt bekymring på 
udviklingen, som er stigende i stedet for faldende.  

- Udmøntning af midler fra Ændrings- og Forbedringspuljen 2019: 
Intet at bemærke 

- Klub Hvids fremtidige organisering: Der gives fremadrettet 
dispensation til borgerne i Hvidovres bofællesskaber, således at de 
godt vil kunne modtage både et dag- og aftentilbud. DH finder det 
bekymrende, at borgere i botilbud udenfor kommunen ikke får 
samme rettigheder 

- Beslutning om leje af Holmelundsvej 1, 2.tv.: Intet at bemærke 

- Godkendelse af strategi om hjemtagelse indenfor det 

Specialiserede Voksenområde: Intet at bemærke  

 

DH oplever fortsat, at ikke alle handicappolitiske sager bliver sendt til 

høring. Det drejer sig særligt om børneområdet og beskæftigelsesområdet. 

De vil lave en liste, som indeholder en oversigt over de sager, som de 

mener at skulle være hørt i. Denne liste vil blive drøftet på et fremtidigt 

rådsmøde.   

 

7. Orienteringssager 

Hjemtagelse af borgere fra eksterne botilbud: 

Susanne Samuelsen fortæller, at Center for Handicap og Psykiatri indtil 

videre har hjemtaget 5 borgere fra eksterne midlertidige botilbud, som har 

fået egen bolig med tilhørende socialpædagogisk støtte.   

 

8. Arbejdsplan og punkter til næste møde  

Arbejdsplan (langsigtet): 

1. Borgermøde  
2. Inklusion i grundskolen / specialundervisning 

3. Retssikkerhed 

4. Sundhed 
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5. Tilgængelighed 

6. Opfølgning på Handicappolitikken 

7. Borgerrådgiverens årsrapport 
8. Overholdelse af sagsbehandlingsfrister 

 
Næste Handicaprådsmøde: 

1. Idræt for borgere med handicap, med deltagelse af chef for 
Center for Kultur og Fritid, Lars Hørdum og formand for 
Idrætsrådet, Ena Christiansen 

2. Borgerrådgiver årsrapport med deltagelse af borgerrådgiver 

 

Susanne Samuelsen oplyser, at direktionen har bedt alle centre om at 

udarbejde en redegørelse over i hvilket omfang sagsbehandlingsfristerne 

overholdes, hvilket vil blive drøftet på kommende udvalgsmøder. Susanne 

Samuelsen oplyser desuden, at borgerrådgiverens årsberetning for 2018 vil 

blive behandlet af Kommunalbestyrelsen inden sommer. Dette er lidt 

senere end i 2018, hvor årsberetning blev behandlet i april.  

 

Anja Nielsen oplyser, at Socialstyrelsen har udgivet en forløbsbeskrivelse 

om den anbefalede indsats til børn og unge fra 0-25 år med sjældne 

handicap (bilag 4)   

 

9. Sager til pressen 

Når rampen til kørestolsbrugere åbnes på stranden, skal sagen i pressen. 

Kim Jørgensen kontakter tilgængelighedskoordinator for at få en status.  

 

10. Evt. 

Næste Handicaprådsmøde flyttes til onsdag d. 28. august 2019.  

Rådet ønsker at få gensendt datoerne for rådsmøderne i 2019 (bilag 5) 

 

Bilagsliste 

Bilag 1: Undersøgelse fra Ringsted ”Det rummelige arbejdsmarked” 

Bilag 2: Liste over foreninger i Hvidovre med tilbud til borgere med 

handicap 

Bilag 3: Notat fra Center for Økonomi og Analyse med status på 

budgetproces 2020  

Bilag 4: Forløbsbeskrivelse fra Socialstyrelsen ”Børn og unge med sjældne 

handicap” 

Bilag 5: Datoer for Handicaprådsmøder i 2019 


