
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat 

 

1. Handicapidræt (bilag 1) 

Trine Ravn og Tanja Vestergaard fra IFEL Specialsport (idrætsfællesskaber 

for børn, unge og voksne med særlige behov) holder oplæg om 

handicapidræt. IFEL’s mission er, at alle skal have mulighed for at være en 

del af et foreningsfællesskab og dyrke sport. Der er dog kun 10 % af børn 

og unge med handicap, som på nuværende tidspunkt går til sport i fritiden. 

IFEL bygger derfor bro mellem idrætsforeninger og børn, unge og voksne 

med særlige behov.  

 

Foreningen modtog for tre år siden SATS-puljemidler til at videreudvikle 

foreningen. Dette har medført at foreningens tilbud er øgede. Derudover 

har IFEL etableret et samarbejde med Den Fælleskommunale Idrætspulje, 

som Hvidovre kommune også er en del af. IFEL arbejder på at få opstartet 

flere idrætshold til personer med særlige behov. I hovedstadsområdet har 

de opstartet 17 hold. IFEL har samtidig udviklet en brobyggeruddannelse, 

som er en 30 timers uddannelse med teori og praksis for frivillige. IFEL har 

desuden udarbejdet et specialsports-katalog, som er delt ud til skoler, 

institutioner, kommune mv. I kataloget er der 40 sportsgrene, 60 

idrætsforeninger og 100 hold repræsenteret. 

 

Arne Bech ønsker, det skal undersøges, hvilke sportstilbud der eksisterer i 

Hvidovre, til borgere med Handicap. Maria Durhuus fortæller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget er i fuld gang med at kortlægge kommunens tilbud. 

Derudover drøfter udvalget hvilke tilbud, der ønskes etableret fremadrettet. 

En del af dette fokus har medført, at Hvidovre kommune er blevet medlem 

af Den Fælleskommunale Idrætspulje. Derudover vil der blive fokus på 

dette emne i kommunens kommende Ensomhedsproblematik. 

 

Hele Handicaprådet roser IFEL’s tiltag, som er til stor gavn for borgere med 

handicap. Charlotte Munch oplyser, at det tidligere var vanskeligt at finde 

idrætshold til børn med handicap, hvilket IFEL’s tiltag har været med til at 

ændre. Hun spørger, om Hvidovre kommune kan være behjælpelig med at 

udbrede kendskabet til foreningen. Trine Ravn svarer hertil, at de forsøger 
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at trykke flest mulige eksemplarer at kataloget, så de kan omdeles bredt. 

Derudover er de ved at udvikle en social mediestrategi, som bl.a. vil 

medføre større aktivitet via Facebook, Instagram mv. Susanne Samuelsen 

tilføjer, at Hvidovre kommune kan ligge brochurer forskellige steder, fx i 

Voksenrådgivningen, Broen, Familierådgivningen mv. Dette vil hjælpe med 

at sprede budskabet.  

 

Grethe Conrad Jørgensen spørger, hvordan man kan gøre eksisterende 

klubber interesserede i at etablere sådanne hold. Hun foreslår at dette 

kunne gøres via Den Fælleskommunale Idrætspulje, ved at invitere 

idrætsforeningerne til informationsmøder, ved at indgå samarbejde med 

Idrætsrådet eller andet. Trine Ravn svarer, at de er i dialog med Den 

Fælleskommunale Idrætspulje om at lave kurser til lokale foreninger, men 

at dette endnu ikke er på plads. Derudover fortæller hun, at Roskilde 

kommune har købt støtte fra IFEL til at indgå samarbejde med bosteder i 

kommunen og at Rødovre kommune har købt støtte fra IFEL til at tage 

hånd om en gruppe særligt belastede børn med handicap.  

 

Tina Berling fortæller, at mange børn med særlige behov ikke kan færdes 

på egen hånd, hvorfor det kan være problematisk, hvis de skal være 

selvtransporterende til sport. Trine Ravn svarer hertil, at de har modtaget 

puljemidler til et projekt, som bl.a. indeholder taxakørsel.  

 

Jan Nielsen påpeger, at nogle børn og voksne med autisme og eventuelle 

komorbiditeter kan have svært ved at indgå på hold, selvom det er hold for 

personer med særlige behov. Trine Ravn svarer, at IFEL ikke har tilbud til 

alle grupper, fx ikke til de personer der kræver 1-1 hold. De prøver dog altid 

at finde tilbud der vil passe til alle. Fx kunne e-sport være en mulighed for 

børn med autisme.  

 

2. Meddelelser 

• Susanne Samuelsen orienterer om, at Center for Sundhed og Ældre 

og Center for Handicap og Psykiatri har modtaget puljemidler til et 

projekt vedrørende socialt udsatte og/eller psykisk syge borgere 

over 18 år med diabetes. Midlerne skal bruges til at opspore denne 

målgruppe, da undersøgelser viser, at de ikke benytter sig af 

almene tilbud. Opsporingen kan fx finde sted i Socialpsykiatrien, 

hvor borgerne vil modtage et tilbud om at blive kontaktet af 

sundhedsfagligt personale.  Jan Nielsen fortæller, at han er glad for 

iværksættelsen af dette projekt, fordi mange socialt udsatte og 

psykisk syge er disponerede for at få diabetes (bilag 2 og 3) 

• Jan Nielsen oplyser, at Handicaprådet havde en artikel i Hvidovre 

avis om høringsfrister i december 2018 

 

3. Økonomi – budgetstatus på rådets driftskonto 

Handicaprådet har et budget på 73.000. En mindre del af dette beløb vil 

blive brugt på diæter fra 2018.  

 

4. Relevante arrangementer 

• Grethe Conrad Jørgensen og Bente Weinreich deltog d. 5. februar 

2019 i Det Centrale Handicapråds årsmøde. Grethe Conrad 

Jørgensen fortæller, at der deltog ca. 600-700 personer fra hele 

landet. Indholdet var fagligt godt og interessant.  
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Bente Weinreich fortæller, at årsmødet var relevant og inspirerende. 

Bl.a. blev det nævnt, at der er flere fordomme mod borgere med 

handicap end tidligere, hvilket Det Centrale Handicapråd har fokus 

på. Derudover var der forskellige workshops, bl.a. om 

beskæftigelse, hvilket førte til spændende debatter.  

• Frederiksberg handicapråd har inviteret til d. 19. februar kl. 16-18.30 

på Frederiksberg rådhus  

• Anja Nielsen fortæller om udsmykning af betonvægge på 

Præstemoseskolen, hvor C-sporet har stået for den største tegning. 

Hun opfordrer til, at rådets medlemmer besøger udsmykningen   

 

5. Drøftelse og godkendelse af Handicaprådets Årsberetning for 2018 

Jan Nielsen har udarbejdet et udkast til Handicaprådets årsberetning og 

spørger om der er nogle bemærkninger hertil. 

 

Der udtrykkes ønske om at få tilføjet beskæftigelse og inklusion til afsnittet 

om fremtidige fokuspunkter. Når dette er tilføjet, sendes den ud til rådet til 

endelig godkendelse.  

 

 

6. sager til drøftelse 

• Drøftelse om botilbud til borgere med funktionsnedsættelse 

Susanne Samuelsen fortæller om den målgruppeanalyse, Center for 

Handicap og Psykiatri har udarbejdet af borgere i midlertidige- og 

længerevarende botilbud. Denne analyse er et vigtigt redskab, når 

kommunen skal planlægge og udvikle nye tiltag, fx botilbud. Center for 

Handicap og Psykiatri bruger knap 187 mio. kr. på borgere i botilbud. 

For længerevarende botilbud er der en tyngde i alderen 51-64 år. Den 

største gruppe er borgere med udviklingshæmning. Derudover ses det, at 

der siden 2015 er kommet flere borgere med udviklingsforstyrrelser, fx 

autisme og ADHD, men færre borgere med forandret 

virkelighedsforstyrrelse, fx skizofreni.  

For midlertidige botilbud er der flest unge i alderen 18-30 år. Dette skyldes, 

at det oftest er denne aldersgruppe, der kommer i botilbud for at afklare, 

om de er i stand til at bo i egen bolig med støtte eller om de skal i et 

længerevarende botilbud. Den største gruppe er borgere med 

udviklingsforstyrrelser, fx autisme og ADHD, som er steget markant siden 

2015. Derudover ses der, at der er et stort fald af borgere med 

udviklingshæmning og en stigning af borgere med forandret 

virkelighedsopfattelser, fx skizofreni. 

 

Grethe Conrad Jørgensen spørger, om denne analyse ligger til grund for 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om, at målgruppen på 

kommunens kommende botilbud skal være udviklingshæmmede. Charlotte 

H. Larsen og Charlotte Munch svarer, at dette er korrekt. Planen er, at 

starte med denne målgruppe og derefter udvide på sigt. Bente Viola Holm 

tilføjer, at de politisk fortsat drøfter målgruppen, bl.a. om man kan opdele 

den i to diagnosegrupper, fordi kommunen ikke har nok personer med 

udviklingshæmning til at udfylde alle pladser.  
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Grethe Conrad Jørgensen gør opmærksom på, at der findes borgere, som 

ikke indgår i analysen, fordi de passes hjemme eller venter på et egnet 

tilbud.  

 

Jan Nielsen påpeger, at antallet af borgere med autisme i de midlertidige 

botilbud kan være en indikator for hvordan målgruppen for de 

længerevarende vil se ud om nogle år. Derfor bør det også overvejes 

hvordan botilbuddet skal indrettes, da borgere med autisme fx ofte har 

behov for afgrænsede rammer, lydisolering, særligt farvevalg mv. 

Derudover har de behov for kompetent pædagogisk personale. 

Charlotte Munch fortæller, at de i udvalget har mange drøftelser om hvad 

botilbuddet skal indeholde, hvordan bygningerne skal indrettes mv.  

 

Grethe Conrad Jørgensen siger, at Handicaprådet gerne vil involveres i 

drøftelserne om indretning mv., gerne så tidligt som muligt, hvilket 

politikkerne er enige i bør ske. Susanne Samuelsen oplyser, at 

Handicaprådet vil blive inddraget allerede i de indledende faser af projektet.  

 

Anja Nielsen påpeger, at det er svært at flytte borgere fra midlertidige 

boliger til egne boliger, fordi der er for få små boliger i kommunen. Susanne 

Samuelsen siger, at dette er korrekt. Hun har en stor opmærksomhed på 

dette og har bl.a. italesat det i forbindelse med kommunens boligpolitik.   

 

Bente Weinreich siger, at det kan være svært at skulle tilgodese alle 

handicapgrupper i ét botilbud. Hvis der fx skal bo svagtseende, skal der 

laves forskellige løsninger i forhold til lys osv.   

 

Charlotte H. Larsen påpeger, at det ikke er politikkerne der står for den 

konkrete indretning og ansættelse af personalet. Politikkerne sætter blot 

rammerne, mens administrationen klarer resten.  

 

7. Orienteringssager 

Ingen  

 

8. Arbejdsplan og punkter til næste møde 

• Borgermøde: Lisa Skov vil indkalde arbejdsgruppen til møde herom 

• Inklusion i grundskolen 

• Retssikkerhed 

• Sundhed 

• Tilgængelighed 

• Opfølgning på Handicappolitikken 

 

Kim Jørgensen påpeger, at beskæftigelse skal skrives på planen. 

 

9. sager til pressen 

Ingen  

 

10. eventuelt 

• Kim Jørgensen oplyser, at børne- og socialminister Mai Marcado 

har været i pressen og fortælle handicapidræt. Kim er glad for, at 

dette område får opmærksomhed.  

• Mødetiderne for de fremtidige Handicaprådsmøder i 2019 skal 

ændres, da de falder sammen med møderne i Teknik- og 
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Miljøudvalget. Politikkerne er enige om, at møderne ikke skal 

placeres på samme dage som udvalgsmøderne alligevel, men på 

andre ugedage. Derudover skal tidspunktet være før kl. 18. De nye 

tidspunkter vil blive sendt ud til rådet snarest muligt.  

• Jan Nielsen oplyser, at han har valgt at træde ud af DH Hvidovre og 

derved også trækker sig fra posten som formand for Handicaprådet. 

Jan Nielsen takker for nogle gode og interessante år på posten.  

 

Lisa skov takker Jan Nielsen for hans store engagement i 

Handicaprådet, på vegne af hele Handicaprådet.  

 

Grethe Conrad Jørgensen takker Jan Nielsen for hans store arbejde 

i Handicaprådet. Hun oplyser samtidig, at DH Hvidovre vil udpege 

og indstille et nyt medlem til posten som formand for Handicaprådet 

på DH’s bestyrelsesmøde d. 13. februar 2019. Derefter vil de 

orientere administrationen.  

 

 

Bilagsliste:  

Bilag 1: Oplæg fra IFEL specialsport 

Bilag 2: Hvidovre kommune ansøgning til Satspuljen, inklusion og    

              fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes 

Bilag 3: Tilsagn Hvidovre kommune 2018 til fastholdelse af særligt sårbare  

              diabetespatienter 

 

 


