
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Afbud fra Christine Brochdorf (BV), Maria Durhuus (KB), Connie 

Albrechtsen (DH), Kim L. Jørgensen (DH). 

 

Fravær Steen Ørskov Larsen (KB). 

 
1.0. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 
2.0. Meddelelser om konferencer, møder m.v. 

 Handicaprådets vedtægter er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 

25.8.2015. 

 Der afholdes åbning af det nye hus for Socialpsykiatrien og 

Voksenhandicap på Næsborgvej d. 16.9.2015 kl. 15.00. 

 Der afholdes konference om handicappedes vilkår når økonomien 

strammer til, d. 24.9.2015 i Ballerup. Grethe Conrad Jørgensen er 

tilmeldt. 

 Der afholdes dialogforum om tilgængeligheden til byens udearealer, 

og bygninger med repræsentanter fra kommunen og Ældrerådet d. 

30.11.2015. 

 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 13. august 2015  

Ingen bemærkninger. 

 
4.0. Udsattestrategi/Socialstrategi   

Hvidovre Kommune skal i den kommende tid udarbejde en strategi for 

indsatsen til sårbare og udsatte borgere. Strategien skal sikre, at der er en 

fælles retning samt kvalitet i kommunens indsats til sårbare og udsatte 

borgere. Børne og Velfærdsforvaltningen gennemgik de foreløbige tanker 

bag strategien og fik konstruktive input fra Handicaprådets medlemmer. 

Input til strategiarbejdet fremgår af vedlagte powerpoint fra mødet. 

 

Der var en drøftelse i rådet omkring forskellen på en politik og en strategi 

samt hvorfor det er nødvendigt med en strategi på det 

voksenspecialiserede område. Der er sket et paradigmeskift fra Borgeren 

som ressourcesvag til Borgeren som ressourcestærk, et sådan skift kræver 

en strategi, for at omstille organisationen. Strategier omsætter politikker, så 

strategien er også forvaltnings styringsredskab frem mod at omsætte politik 

til praksis. 

 

Vedrørende:  Møde i Hvidvcre Handicapråd 14.9.2015 

Dato: 14.9.2015 

Sted: Sollentuna I-II, rådhuset 

Deltagere: Torben Olesen (DH), Jan Nielsen (DH), Peter Rytter (DH), 

Grethe Conrad Jørgensen (DH), Peter Røjgaard (DH), 

Jeanette Gjøg (DH), Lars G. Jensen (KB), Ivan Foghtmann 

(KB), Annette Møller Sjøbeck (KB), Anne Moebius (BV), 

Connie Kirkegaard Nielsen (KVM), Christine Brochdorf (BV), 

Susan Bjerregaard (BV), Bodil Tøndborg (BV), Charlotte 

Ibsen (BV), Rune Juul Jensen (BV), Betina E. Rasmussen 

(BV) 
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DH- repræsentanter kom med forslag om at gennemføre 

brugerunderundersøgelser / tilfredshedsundersøgelser, på sigt, når 

strategien har haft en implementeringsfase. 

 

DH- repræsentanterne takkede for inddragelse så tidligt i processen. 

Forvaltningen takkede for de gode input til det videre arbejde. Det blev 

aftalt, at arbejdsgruppen deltager på handicaprådsmøde igen, når man er 

længere fremme i strategiarbejdet. 

 
5.0. Overgang fra barn til voksen 

Børn og Velfærd gennemgik de forskellige foranstaltninger forvaltningen 

har opbygget, for at sikre en hensigtsmæssig overgang fra børnehandicap 

til voksenhandicap. Powerpoint fra oplæg vedlægges referatet som bialg. 

 

 Fælles for de to områder, børne- og voksen handicap, er at de 

begge arbejder ud fra Serviceloven.  

 På børneområdet er fokus at støtte op om opvæksten og 

familierelationer.  

 På voksenområdet skifter fokus til en mere individuel tilgang med 

fokus på den unges funktionsniveau, forsørgelsesgrundlag, 

hverdagsliv, egen mestring af hverdagslivet m.v.  

 Der er faste procedurer for afholdes af overgangsmøder, hvor 

begge afdelinger deltager, den unge og dennes forældre samt 

jobcenteret. Disse overdragelsesmøder afholdes ml. 17 ½ år- 18 år. 

 

Der var en drøftelse i rådet omkring ressourceforløb, og hvilke erfaringer og 

tendenser forvaltningen kan aflede ud fra de første gennemførte forløb.  

Det blev aftalt, at Jobcenteret inviteres til næste handicaprådsmøde, for at 

uddybe procedure og erfaringer omkring ressourceforløb 

 

Der var også en drøftelse af målgruppen for efterværn. Hvis man har været 

anbragt op til det 18. år, har man krav på efterværn såfremt man kan blive 

selvforsøgende inden det fyldte 23. år. Folder vedrørende efterværn blev 

uddelt på mødet. 

 

Jan Nielsen (DH) meddelte, at Autismeforeningen afholder et 5 timers 

arrangementet d. 3.10.2015 med oplæg fra bosteder og de uvildige 

handicapkonsulenter. Jan fremsender information om arrangementet til 

Handicaprådets medlemmer. 

 
6.0. Budget 2016  

Forvaltningen afventer den politiske forhandling af budget 2016. Der har 

været afholdt budgetseminar og nu er de politiske forhandlinger i gang. 

 

Der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe i forhold til udfordringen på 

boligområdet, som Handicaprådet også har givet høringssvar på. 

Forvaltningen vil gerne afholde et dialogmøde med DH repræsentanterne 

for at få deres input og erfaringer på området. DH repræsentanterne 

takkede ja til et dialogmøde. Forvaltningen indkalder til mødet. 
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Der var en drøftelse af forskellige måder at budgetstyre på. DH 

repræsentanter nævnte efterspørgselsstyrede budgetstyring som en 

alternativ styringsform med mere fleksibilitet. 

 

Der var ligeledes en drøftelse af Ankestyrelsesafgørelser.  

DH repræsentanter tilkendegjorde kendskab til, at nogle kommuner 

systematisk bruger ankemuligheden som besparelsesmetode.  

 

KB medlemmer tilkendegjorde, at dette ikke er praksis i Hvidovre 

Kommune, men at kommunen, grundet de mange konstante lovændringer, 

ofte afprøver sager i Ankestyrelsen, for at få konkretiseret snitflader på 

forskellige områder.  

 

Alle kommuner har sager i Ankestyrelsen, da dette er en måde at få lagt et 

niveau i ny lovgivning hvor der er gråzoner. 

 

Grethe Conrad Jørgensen (DH) henviste til en pasus i spareplanen for det 

specialiserede voksenområde i Hvidovre Kommune. Forvaltningen 

præciserede at der ikke er tale om en spareplan, men en paraplymodel for 

det voksenspecialiserede område udarbejdet til drøftelse blandt 

medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 

 

Endvidere efterlyste Grethe Conrad Jørgensen anke statistikken for 

Hvidovre Kommune, set over en årrække, så udvikling i sager der 

hjemvises eller omgøres kan følges. 

 

 
7.0. Spørgsmål til politikerne og/eller forvaltningerne 

Hvordan varetages handicappedes interesser i relation til arbejdsmarkedet, 

nu hvor Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR er nedlagt? 

 

Ivan Foghtmann orienterede om punktet: 

 

 De handicappedes interesser på arbejdsmarkedsområdet varetages 

via Arbejdsmarkedsudvalget.  

 

 Ved udgangen af 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at 

nedlægge LBR i Hvidovre. Dette skete som konsekvens af 

Beskæftigelsesreformen, der betød at de 94 lokale 

beskæftigelsesråd og 4 regionale beskæftigelsesråd blev erstattet 

af i alt 8 regionale arbejdsmarkedsråd.  

 

 LBR havde en rådgivende rolle for Arbejdsmarkedsudvalget. Denne 

rådgivende rolle er overgået til RAR Hovedstaden, hvor Danske 

Handicaporganisationer er repræsenteret.  

 

 Ved nedlæggelsen af LBR blev det aftalt, at Hvidovre Kommune 

ville fortsætte samarbejdet med Danske Handicaporganisationer på 

arbejdsmarkedsområdet. Konkret blev det aftalt at 

beskæftigelsesplan og de kvartalsvise afrapporteringer herpå ville 

blive sendt til Danske Handicaporganisationer. 
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 Arbejdsmarkedsafdelingen forventer, at kunne sende udkast til 

Beskæftigelsesplan 2016 til Danske Handicaporganisationer i 

oktober. 

  

 Beskæftigelsesplan 2016 forventes godkendt af 

kommunalbestyrelsen inden 2016. Beskæftigelsesplan sendes efter 

godkendelsen til RAR Hovedstaden.  

 

Grethe Conrad Jørgensen (DH) udtrykte undren over at materiale fra 

Beskæftigelsesudvalget skulle sendes til DH centralt, da der lå en aftale om 

det fremtidige samarbejde med DH Hvidovre fra det sidste møde i LBR. 

 

Efterfølgende har Grethe Conrad Jørgensen anmodet om at referat fra det 

afsluttende møde i LBR d. 17.12.2014 vedlægges som bilag til dette 

referat. 

 
8.0. Emner til de kommende møder 

Følgende emner blev vedtaget til dagsorden til næste møde: 

 Besøg af jobcenteret – herunder fokus på arbejdet med / erfaringer 

med udarbejdelse af ressourceplaner. 

 Skal Handicaprådet afholde temadag i 2016. Grethe Conrad 

Jørgensen foreslog, at emne og det endelige tidspunkt drøftes på 

næste møde i Handicaprådet. 

 Oversigt over Handicaprådets midler / driftskonto – oversigt over 

midler til rådighed. 

 Mødetidspunkt og mødeinterval for Handicaprådet fremadrettet. 

 
9.0. Næste møde 

Tirsdag den 10. november 2015 kl. 17.00. 

 
10.0. Eventuelt 

Mødetidspunkt blev drøftet. Der var et ønske om at Handicaprådets møder 

starter kl. 17.30 eller kl. 18.00 fremover. Der var ligeledes drøftelser om 

hvorvidt der skulle afholdes flere møder end de fire årlige møder. 

Mødeinterval og tidspunkt sættes på dagsorden til næste møde d. 10. 

november 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til referat 

 

 Powerpoint vedr. Udsattestrategi / socialstrategi  

 Powerpoint vedr. overgangen fra Barn til Voksen 

 Referat fra afsluttende møde i LBR 17.12.2014. 


