
Grethe ønsker at sætte sagen om justering af strukturen i 
bofællesskaberne på dagsordenen, hvorfor det sættes på som første punkt 
under pkt. 4.

1. Meddelelser fra formandskabet:
 Der er afholdt møde med Teknik- og Miljø om byggesager. På 

mødet blev det aftalt, at der skal afholdes et årligt møde vedr. 
byggesager samt at Teknik- og Miljø skal inviteres på 
rundvisning i Handicappens hus. Efter mødet er der fortsat 
ubesvarede spørgsmål, bl.a. vedr. kommunens rolle i bygge-
sager med private bygherrer, hvorfor muligheden for at invitere 
teknik- og miljø til et fremtidigt Handicaprådsmøde drøftes. 

 Arbejdsgruppen vedr. Borgermødet er godt i gang. Borgermødet 
vil finde sted mandag d. 18. september og emnet bliver ”Revision 
af handicappolitikken”. Der bliver opstillet en række borde med 
plads til 10-12 personer, som hver især skal drøfte et emne i 
Handicappolitikken. Ved hvert bord bliver der en bordformand, 
hvilket bl.a. kan være politikkerne fra Handicaprådet. Derudover 
bliver der et panel bestående af lokalfolk, herunder gerne 
formand og næstformand for Handicaprådet, direktører, chefer 
og borgerrådgiver. Sidste gang der blev afholdt borgermøde for 
fem år siden kom der 140 deltagere. 

 Der er afholdt dialogmøde om tilgængelighed. På mødet blev der 
fulgt op på de ting der er sket over den sidste periode. 
Handicaprådet fremkom med forslag om, at man i forbindelse 
med booking af et lokale skal kunne se, ud fra nogle symboler, 
om det er et handicapvenligt lokale eller ej, herunder om der er 
teleslynger, handicaptoiletter mv. 

 Fremvisning af Handicappens Hus sammen med Teknisk 
forvaltning koster 1200 kr. Der er enighed om at dette skal 
betales. 

 Susanne Samuelsen orienterer om Karatmagerporten. 
Kontrakten med epilepsiforeningen er opsagt grundet faldende 
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borgertal og problemer med rekruttering af medarbejdere. Der 
arbejdes på at finde nyt tilbud til alle borgere. Lokalerne er 
velegnet til at lave dagtilbud, hvorfor der nu skal udarbejdes 
analyser af hvilken målgruppe der er mest relevant. Målgruppen 
kunne evt. være unge, men det afhænger af analysens 
resultater. Rettesnoren i analysen er, at det skal være effektivt, 
økonomisk rentabelt samt have en forebyggende effekt der 
medfører behov for færre ydelser på sigt.  Handicaprådet oplyser 
hertil, at de ønsker at følge analyseprocessen. De mener 
umiddelbart, at målgruppen af unge som ikke er i stand til at 
varetage et job vil have gavn af et tilbud. De orienterer desuden 
om et tidligere udførligt forslag fra Handicaprådet om 
daghøjskole i lokalerne. Jan Nielsen vil fremsende dette forslag 
til Susanne Samuelsen. 

2. Økonomi – budgetstatus på rådets driftskonto:
Jan Nielsen pointerer, at oversigten er opstillet op på en anden måde 
end tidligere. Han undrer sig særligt over posten ”personaleudgifter”. 
Susanne Samuelsen vil undersøge denne post nærmere, idet der 
sandsynligvis er tale om en fejl. Hun fastslår, at der ikke trækkes 
penge til sekretærfunktionen fra driftskontoen. 

3. KL-arrangementer m.m.:
KL afholder Handicap og Psykiatrikonference d. 28.11.17 i Kolling. 
Dette koster 1195 kr. pr. person. Annette Sjøbeck og Ivan Foghtmann 
oplyser, at det ikke er relevant for politikkerne, idet de endnu ikke ved 
om de kommer ind i SSU eller ej. Grethe C. Jørgensen vil gerne vente 
med at tage stilling til DH-medlemmernes deltagelse indtil programmet 
udsendes, hvorfor det aftales, at drøfte det videre på næste møde. 

4. Sager til drøftelse:
 Sagen om bofællesskaberne:

Sagen om justering af strukturen i bofællesskaberne har været behandlet i 
SSU og ØA, men endnu ikke i KB.

Grethe C. Jørgensen udtrykker bekymring for hvordan den borgergruppe der 
i årevis har modtaget hjemmehjælp efter § 83 vil blive påvirket af, at de 
fremadrettet skal modtage hjælpen af andre. Hun er desuden i tvivl om 
hvordan opgaven kan løftes for de borgere der har behov for støtte adskillige 
gange i døgnet, herunder også om natten. Grethe C. Jørgensen var meget 
bekymret for  borgernes ret til frit valg efter § 83, hvilket de fratages ved 
dækning af al hjælp efter § 85

Annette Sjøbeck fortæller, at SSU har godkendt forslaget for at undgå, at der 
bruges unødig tid på at drøfte paragraffer, herunder hvilke personalegrupper 
der må og kan udføre hvilke opgaver. Tiden skal i stedet for bruges på at 
drøfte borgernes individuelle behov. Tidligere har arbejdsdelingen været for 
stramt tolket efter kvalitetsstandarden for § 85. SSU har derfor set på 
hvordan andre kommuner, deriblandt Brøndby, griber det an, og deres 
erfaring er, at det fungere mest optimalt med en fast medarbejdergruppe til 
dækning af alle behov. Dette fungerer også på Hvidovregade, hvilket tilsynet 
ligeledes har konstateret.  
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Jan Nielsen oplyser, at han er enig i vigtigheden af en stabil personalegruppe 
omkring beboerne, idet dette er forudsætning for at skabe relationer. 

Susanne Samuelsen fortæller om tidligere møde med pårørende, som 
udtrykte ønske om sundhedsfagligt personale samt smidige og fleksible 
løsninger. Arbejdet om de nærmere detaljer vedr. den nye struktur går i gang 
nu og der er nedsat en arbejdsgruppe der skal se på de eksisterende § 83-
bevillinger. Omfanget af ressourcer skal således klarlægges og den sum der 
på nuværende tidspunkt anvendes til § 83 vil blive overført fra Center for 
Sundhed og Ældre til Center for Handicap og Psykiatri. I Lille Friheden skal 
der ikke ansættes døgnpersonale, men i stedet for laves en aftale med 
hjemmeplejen om hjælp til denne del. Det samme gælder muligvis 
medicindækning. Desuden kan der for enkelte borgere blive behov for 
særlige løsninger, men for størstedelen af borgergruppen er 
strukturændringen den mest fordelagtige løsning. Sagsbehandlerne i 
Voksenrådgivningen visiterer allerede nu mange borgere til bolig efter § 105 
med 85 støtte, og er derfor vant til at tænke al støtte ind under § 85. Der vil 
derudover gives et kompetenceløft, så alle vil være i stand til at visitere under 
én paragraf.

Jan Nielsen udtrykte tilfredshed med den koordinerende funktion, som DH 
har efterlyst i en årrække.

 Præsentation af ny centerstruktur v. Susanne Samuelsen:
Pr. 01.05.17 er der kommet en ny centerstruktur, hvilket betyder, at 
forvaltningerne er nedlagt. Der er nu én direktion med tre direktører, fire 
fælles centre og ni fagcentre. Formålet med denne strukturændring er, at 
foretage mere tværgående og helhedsorienterede indsatser. 

Direktør Nich Bendtsen har ansvar for følgende centre.
- Politik og ledelse med centerchef Anne Wallberg 
- Økonomi og analyse med centerchef Søren Lenau 
- Løn og personale med centerchef Henrik T. Vith
- Digitalisering, udvikling og erhverv med centerchef Søren 

ladefoed. 
Direktør Susan Bjerregaard har ansvaret for følgende centre:

- Børn og Familie med centerchef Charlotte Ibsen
- Skole og Uddannelse med centerchef Rune Nielsen
- Ældre og Sundhed herunder med konstitueret centerchef 

Kathrine Thulin. Tidligere sad Mette Riegels i stillingen, som nu 
slåes op. 

- Handicap og Psykiatri med centerchef Susanne Samuelsen. Pr. 
01.07.17 starter en ny souschef ved navn Pernille Grünberger

Direktør Gert Nelth har ansvaret for følgende centre:
- Kultur og Fritid med centerchef Lars Hørdum
- Plan og miljø med centerchef Anja Dalberg
- Trafik og Ejendomme med centerchef Anne Bodil Pallesen
- Beskæftigelse med centerchef Torben Tang
- Borgerservice med centerchef Margit Halberg, 

Handicaprådet ønsker at få udspecificeret udføreleddet under Center for 
Handicap og Psykiatri. Det aftales at en oversigt over dette eftersendes. 

Anja Nielsen spørger om der, som en del af denne nye struktur, laves en 
ændring så hver borger får én sagsbehandler. Susanne Samuelsen 
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fortæller, som svar hertil, om projektet ”Med målet for øjet – opgaven i 
centrum”, herunder om vanskeligheden i at skulle dække alle områder som 
sagsbehandler. Der skal i stedet for samarbejdes tæt blandt centrene og 
med koordinerende sagsbehandlerfunktioner, som bliver den 
sagsbehandler der har den største andel i opgaven. Denne proces er i 
gang, men det er endnu ikke muligt at sige hvornår det er faldet på plads. 
Handicaprådet finder tanken om en koordinerende sagsbehandler meget 
fornuftig, idet nogle borgere har adskillige sagsbehandlere fra forskellige 
afdelinger, hvilket er uoverskueligt.  

 Præsentation af det tværgående visitationsudvalg v. Susanne 
Samuelsen: 

Det tværgående visitationsudvalg har nu fungeret i et lille år. Grundtanken 
er gennemsigtighed, samling af kompetencer og beslutningskraft samt 
samarbejde mellem centrene. Derudover træner det sagsbehandlerne i at 
være så præcise som muligt i forhold til mål, pris, indhold i tilbud mv. 
Visitationsudvalget består af centerchef for Sundhed og Ældre, centerchef 
for Børn og Familie, souschef fra Økonomi og Analyse, lederne for 
myndighed og udføredelen i Handicap og Psykiatri og centerchef i 
Handicap og Psykiatri. Sager med unge der har behov for støtte efter det 
18. år bliver forelagt allerede når de er 16-17 år, så der laves en 
velovervejet overgangsplan. 

Jan Nielsen spørger om hvordan det tværgående visitationsudvalg 
koordinerer med beskæftigelsesområdet. Susanne Samuelsen svarer hertil, 
at repræsentanter fra beskæftigelsesområdet deltager ad hoc. Ivan 
Foghtmann mener, at beskæftigelsesområdet bør være fast repræsenteret,
hvilket han og Susanne Samuelsen vil tage med tilbage til deres bagland. 

 Orientering om budgetprocessen v. Susanne Samuelsen:
Budgetprocessen går i gang til august og alle oplæg er klar. 
Budgetoplæggene bliver sendt til høring i Handicaprådet i august. 

Jan Nielsen fortæller, at Handicaprådet igennem årene er blevet inddraget 
på lidt forskellige tidspunkter. De vil meget gerne inddrages tidligt, også 
gerne i de drøftelser der finder sted inden oplæggende færdiggøres. 
Annette Sjøbeck svarer hertil, at det tidligere er forsøgt at sætte 
budgetprocessen i gang tidligere, men at dette ikke fungerede fordi det ikke 
var muligt at få konkrete nok tal. 

Grethe C. Jørgensen oplyser at hun har indtryk af, at Ældrerådet holder 
møder med møder vedr. budgettet med budgetønsker, hvilket 
Handicaprådet også ønsker. Annette Sjøbeck fortæller at Ældrerådet har 
tre årlige møder, hvorfor der ikke er forskel på antal møder. Forskellen er 
derimod, at hele SSU deltager på deres møder. Ivan Fogthmann tilføjer i 
denne forbindelse, at Handicaprådet evt. kan spørge SSU om de kan 
afholde et budgetmøde tidligt i forløbet. Jan Nielsen kommenterede, at 
Handicaprådet har hjemmel i lovgivningen, som rådgiver til 
kommunalbestyrelsen, hvilket ældrerådet ikke har på samme måde. Han vil 
gå videre med forslaget om et budgetmøde med SSU.

 Voksenhandicap-området/økonomisk status - opfølgning på 
sagerne fra sidste SSU-møder:
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Center for Handicap og Psykiatri forelægger hvert kvartal en statussag for 
SSU, hvis hensigt er at give SSU et løbende overblik over udviklingen i 
forbruges på området. Af disse statussager ses det, at Hvidovre særligt 
vedr. midlertidige botilbud jf. § 107 ligger højt i forhold til sammenlignelige 
kommuner. Det skyldes dels at der ikke kan skaffes boliger til de borgere 
der er klar til at fraflytte deres botilbud og flytte i selvstændig bolig med 
støtte og dels at omfanget af borgere der har behov for sådanne tilbud er 
blevet større. 

Der skal laves en mere uddybende analyse af tilvæksten i Center for 
Handicap og Psykiatri, bl.a. i forhold til aldersgruppe og 
funktionsnedsættelsen, men det umiddelbare billede er, at der er tale om 
unge med behov for omfattende hjælp. Der skal afholdes møde med Lejrbo 
vedr. etablering af tre små lejligheder

Jan Nielsen fortæller om mobile boligløsninger der anvendes flere steder i 
Jylland. Han vil undersøge dette nærmere og fremsende det til Annette 
Sjøbeck og Susanne Samuelsen som vil kigge nærmere på det. 

Grethe C. Jørgensen spørger om Karatmagerporten kan anvendes til 
lejligheder i stedet for dagtilbud. Susanne Samuelsen svarer, at det ikke vil 
være velegnet og at der max vil kunne være to lejligheder, hvorfor det er 
bedre givet ud til et dagtilbud. 

Anja Nielsen spørger om man evt. kan kigge på ledige bygninger både i 
Hvidovre og lige udenfor Hvidovre. Hun nævner som eksempel et tidligere 
skolehjem lige på grænsen til Valby Kommune som nu står tom.  Hvad med 
ledige bygninger, f.eks. tæt på Vigerslev st. står en bygning der tilhører 
Valby som tidligere har været skolehjem er helt tom. Susanne Samuelsen 
vil tage dette med tilbage.

 Ankestatistik - Hvordan sikres det, at andelen af hjemvisninger
m.m. nedbringes, hvilke initiativer, er der sat i værk?

Punktet udsættes til næste møde. 

 Handicappris: 
Jeanette Gjøg fortæller om nogle kommuner der har en handicappris og om 
nogle eksempler på hvilke personer prisen er gået til. Hun mener at 
Hvidovre Kommune også bør have en handicappris. 

Handicaprådet er enige i at der skal arbejdes videre med dette, dog under 
forudsætning af at der fastsættes nogle klare retningslinjer i forhold til hvem 
der kan modtage den, bl.a. at man ikke må være en del af Handicaprådet. 

 Borgermøde – opfølgning på handicappolitikken:
Punktet udsættes til næste møde.
5. høringssager siden sidste møde:
Alle høringssager udsættes til næste møde. 

6. Næste møde:
Det pointeres at Hvidovre Kommuner er placeret som nr. 11 på landsplan 
over antal hjemvisninger fra Ankestyrelsen, hvilket bør drøftes på næste 
møde.   

7. evt:
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 Annette Sjøbeck træder ud af udvalg nu og Kristina Young deltager 
i de sidste to møder. 

 Årets sidste Handicaprådsmøde bliver d. 13. december. Mødet vil 
være en julefrokost hvor der takkes af for de fire år. 

Bilag: 
 Oversigt over den nye centerstruktur.


