
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat 

 

1. meddelelser fra formandskabet 

• Jan Nielsen orienterer om, at Handicaprådet har modtaget en 

henvendelse fra både Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og 

Høreforeningen Hvidovre Lokalforening vedr. et ønske om 

teleskynge på Rytterskolen. Der er enighed om, at bakke ønsket op. 

Handicaprådet vil sende ansøgningen videre til Teknik- og 

Miljøudvalget med deres anbefaling.  

 

• Grethe Conrad Jørgensen orienterer om, at der kommer en sag på 

Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Den Fælleskommunale Idrætspulje. 

Handicaprådet har både på borgermødet i september 2017 og 

under et møde med Center for Kultur og Fritid om foreslået, at 

kommunen tilmeldes denne pulje. Handicaprådet er derfor glade for 

at det nu sættes på dagsordenen. Grethe Conrad Jørgensen 

fortæller, at man som deltager af Den Fælleskommunale 

Idrætspulje opnår adgang til puljens tilbud. Dette drejer sig bl.a. om 

deltagelse af idrætsdage og Sportsskole for målgruppen, som er 

børn og unge med specielle behov. Derudover kan foreninger 

og/eller forældre ansøge puljen om projekter, som får børn og unge 

med handicap ind i almene idrætsforeninger. Idrætspuljen stiller 

desuden instruktører til rådighed i opstartsfasen af handicapegnede 

hold (bilag 1).  

 

• Grethe Conrad Jørgensen orienterer om, at det Centrale 

Handicapråd har sendt en mail til hende om et netværk for 

Kommunale Handicapråd på Facebook. Linket sendes ud til hele 

Handicaprådet snarest. 

 

• Der er et fælles ønske om at få repeteret reglerne om afbud og 

indkaldende af suppleant. Det aftales af dette sendes ud med 

referatet (bilag 2)  

 

• Jan Nielsen orienterer om at folketinget har vedtaget ny lovgivning, 

der generelt forbyder forskelsbehandling på grund af handicap. 
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Forslaget til loven, som nu er vedtaget, vedlægges referatet (Bilag 

3) 

 

2. Økonomi – budgetstatus på rådets driftskonto  

• Budget:  

Jan Nielsen fortæller, at Handicaprådet på nuværende tidspunkt har brugt 

436 kr. ud af deres budget på 71.692 kr.  

 

• Diæter:  

Signe Odgaard Laursen fortæller, at der er sket en fejl i overgangen fra den 

tidligere administration af Handicaprådet til den nye. Derfor er der ikke 

udbetalt diæter siden marts 2017, hvilket svarer til fire møder. Center for 

Handicap og Psykiatri vil sørge for at efterregulere hurtigst muligt, men har 

brug for en besked fra rådsmedlemmerne om evt. konferencedeltagelse. 

Signe Odgaard Laursen oplyser endvidere, at Handicaprådet har fuld 

råderet over deres midler, herunder udbetaling af diæter.  

 

Lisa Skov foreslår, at Handicaprådet træffer en principbeslutning om, at der 

kan deltage to rådsmedlemmer pr. konference og at deltagelse honoreres 

med diæter. Derudover foreslår hun, at Handicaprådet træffer en 

principbeslutning om, at de rådsmedlemmer der laver høringssvar også 

skal have diæter for dette, da det er et tidskrævende arbejde. Jan Nielsen 

tilføjer, at det tidligere er besluttet, at rådsmedlemmerne kan få tabt 

arbejdsfortjeneste ved heldagskonferencer, men at dette aldrig er blevet 

brugt.  

 

Grethe Conrad Jørgensen fortæller, at flere rådsmedlemmer deltager i 

dialogmøder med Center for Trafik og Ejendomme, hvilket også bør 

honoreres med diæter. Hun vil forhøre sig herom til næste møde. Grethe 

Conrad Jørgensen fortæller endvidere, at der i Handicaprådet har været 

tale om at lave en handicappris. Hun ønsker at dette arbejde påbegyndes 

og foreslår, at det også honoreres ned diæter. Det aftales at muligheden for 

en handicappris drøftes på næste møde. Grethe Conrad Jørgensen laver 

en beskrivelse herom, som vil blive sendt ud sammen med dagsordenen. 

 

Der er enighed om, at Handicaprådsmøder, konferencer mv. honoreres 

med diæter fremadrettet. Det skal dog også være muligt at fritages herfor, 

da nogle af rådets medlemmer vil blive modregnet i deres ydelser, hvis de 

får diæter.  

 

• Mødefrekvens:  

Jan Nielsen oplyser, at DH-medlemmerne ønsker flere årlige 

Handicaprådsmøder. Disse møder kan også være i form af flere 

borgermøder mv.  

 

Lisa Skov bakker op om dette forslag, særligt om flere borgermøder. De 

øvrige politikere er enige i dette. De ønsker dog, at møderne ikke altid 

placeres på onsdage. 

 

Der er et fælles ønske blandt hele Handicaprådet om fem årlige 

Handicaprådsmøder og ét borgermøde. Første borgermøde kunne være 

om inklusion og andet borgermøde om idræt til borgere med handicap. 
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• Budget for Handicappolitikken 

Charlotte Ibsen orienterer om, at Hvidovre Kommune kan betale for tryk af 

politikken i kommunens trykkeri, men ikke for tryk i et eksternt trykkeri. 

Kommunen kan ikke dække omkostningerne til en ekstern professionel 

fotograf, men kan få en medarbejder fra kommunen til at tage billederne. 

Ønskes eksternt tryk og professionel fotograf må det dækkes af 

Handicaprådets budget. Kommunen kan desuden ikke dække 

omkostningerne for lørdagsmødet (se yderligere beslutning herom i 

afsnittet ”Ekstra tilføjelse efter mødet er afholdt” sidst i referatet).  

 
Grethe Conrad Jørgensen mener ikke, at Handicaprådet bør have udgifter i 

forbindelse med udarbejdelse af Handicappolitikken. De øvrige medlemmer 

af Handicaprådet er enige i dette. Grethe Conrad Jørgensen ønsker 

desuden, at der udarbejdes et budget over Handicaprådets økonomiske 

midler.  

• Samarbejdsværktøj:  

Jan Nielsen fortæller, at Handicaprådet har spurgt Center for Handicap og 

Psykiatri om der er mulighed for oprettelse af et samarbejdsrum, hvor 

Handicaprådet kan dele dagsordener, materiale mv. Centret har på 

baggrund heraf udarbejdet et notat, som uddeles til rådsmedlemmerne. I 

notatet beskrives det, at kommunen ikke kan tilbyde sådan et 

samarbejdsrum på kommunens intranet på nuværende tidspunkt, da 

skriveadgang til eksterne samarbejdspartnere endnu ikke er testet (bilag 4).  

 

Jan Nielsen foreslår at Google Docs evt. kan anvendes. Han vil sørge for at 

undersøge dette nærmere til næste Handicaprådsmøde.  

 

5. KL-arrangementer:  

Der er ingen relevante KL-arrangementer lige nu.  

 

6. Sager til drøftelse 

• Dialog om budgetprocessen:  

Punktet udskydes til næste gang, da souschef Pia Hassel er blevet 

forhindret i at deltage. Handicaprådet anmoder om en kort skriftlig 

redegørelse fra Center for Økonomi og Analyse om budgetprocessen (bilag 

5). 

 

Torben Tang Christensen fortæller kort, at langt fra alle tal er på plads 

endnu. Center for Økonomi og Analyse forventer at have det endelige 

billede midt i juli.  

 

Jan Nielsen oplyser, at Handicaprådet ønsker at komme tidligere med i 

processen omkring budgettering. Han håber at dette vil lykkes næste år.  

Grethe Conrad Jørgensen tilføjer, at Handicaprådet gerne vil benyttes som 

sparringspartner og ikke kun som høringsorgan. 

 

• Høringsprocessen 

Jan Nielsen oplyser, at nogle beslutningssager med relevans for 

handicapområdet ikke bliver sendt i høring. Han oplyser samtidig, at 

Handicaprådet kun bliver hørt i beslutningssager, hvilket er det kommunen 

er forpligtet til, men ikke i orienteringssager. Handicaprådet oplever, at flere 
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orienteringssager kunne have interesse for rådet at få i høring og/eller til 

orientering.  

 
Charlotte Ibsen fortæller, at der for nogle centre er tale om en ny 

procedure. Der arbejdes dog for at dette indarbejdes som en fast procedure 

fremadrettet. Signe Odgaard Laursen tilføjer, at der arbejdes på at lave en 

ny skabelon til de sager der skal forelægges politisk, hvor det altid skal 

beskrives om der er en høringsforpligtelse eller ej.  

Grethe Conrad gør opmærksom på, at Handicaprådet gerne vil involveres 

som sparringspartner i udarbejdelsen af projekter, så de ikke først hører om 

projekterne, når de forelægges politisk. Der er enighed i rådet om, at en 

anden form for samarbejde med kommunens centre, hvor Handicaprådet 

inddrages i faglige drøftelser, vil være fordelagtig for alle parter.  

• Status på arbejdet med den reviderede Handicappolitik  

Signe Odgaard Laursen orienterer om processen vedr. revidering af 

Handicappolitikken, herunder om borgermøde i september 2017, om 

møderækken mellem kommunens centre og repræsentanter fra 

Handicaprådets DH-medlemmer samt om centrenes efterfølgende arbejde 

med at skrive udkast til politikkens afsnit. Signe Odgaard Laursen fortæller 

videre, at alle centre nu har lavet et udkast, som har været forbi 

kommunens kommunikationsafdeling og grafiker. Alle udkast er derefter 

sendt til Handicaprådet, så deres input og tilbagemeldinger kan medtages 

inden de sendes ud til alle centre. Når 1. udkast er færdig, afholdes endnu 

et borgermøde, hvor kommunens borgere kan komme med deres 

tilbagemeldinger på politikkens indhold. Efter dette borgermøde laves den 

endelige udgave færdig.  

 
Der er enighed om at Handicaprådets konkrete tilbagemeldinger til de 

enkelte afsnit gennemgås til de kommende arbejdsgruppemøder og at der 

til Handicaprådsmødet blot gives overordnede tilbagemeldinger. Når 

arbejdsgruppen har givet deres konkrete tilbagemeldinger og afsnittene er 

tilrettede, sendes de ud til hele rådet.  

Jan Nielsen fortæller, at han gerne vil takke både kommunens centre, 

Handicaprådets sekretariat og DH-medlemmerne for det store arbejde. Det 

har været en spændende proces. Det har desuden været en øjenåbner for 

rådet at komme tættere på centrene, da det har vist sig, at alle center 

arbejde med handicappolitiske tiltage, som rådet ikke har været 

opmærksomme på.   

Charlotte H. Larsen oplyser, at hun synes udkastet til Handicappolitikken er 

godt og flot opsat. Hun kender dog ikke handicapområdet lige så detaljeret 

som DH-medlemmerne, hvorfor deres tilbagemeldinger er vigtige. De 

øvrige politikere er enige i dette. 

Grethe Conrad Jørgensen mener, at afsnittet om hvordan politikken bliver 

til virkelighed bør gøres mere konkret og målbart. Hun mener desuden, at 

målsætningerne under hvert tema skal være mere handlingsorienterede. 

Jan Nielsen er enig i, at opfølgning på Handicappolitikken er et centralt 
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punkt, da det skal være med til at sikre politikkens anvendelse i det daglige 

kommunale arbejde. DH-medlemmerne har et ønske om, at der udarbejdes 

en proces for opfølgning på politikken, f.eks. med specifikke handleplaner 

med målbare mål af hvert center. 

Torben Tang Christensen oplyser, at de forskellige centre er forskellige, 

hvorfor det kan være svært at fastsætte et krav om, at alle skal lave 

handleplaner. Fx er Center for Beskæftigelse meget styret af lovgivning og 

har derfor begrænsede muligheder for iværksættelse af tiltag mv. Han 

mener derfor, at udarbejdelsen af handleplaner skal være en mulighed og 

ikke en bundet opgave.  

Anja Nielsen fortæller, at hun finder afsnittet om bolig ukonkret. 

Boligmangel er et problem for mange borgere med handicap, hvilket ikke 

fremgår tilstrækkeligt af udkastet. Charlotte Munch oplyser, at hun er enig i 

dette. Jan Nielsen oplyser i forlængelse heraf, at Handicaprådet i en 

årrække har efterlyst en samlet kapacitetsplan på boligområdet, men at 

denne fortsat ikke er kommet. Charlotte Munch orienterer om, at der er ved 

at blive udarbejdet en boligpolitik, hvor der bør indskrives noget om 

bofællesskaber.  

Charlotte Ibsen fortæller, at det kommende borgermøde oprindeligt var 

planlagt at skulle afholdes en lørdag, hvilket er et tidligere politisk forslag. 

Kommunen har foreslået at afholde det kl. 10-13, men DH-medlemmerne i 

arbejdsgruppen har udtrykt utilfredshed over dette, af hensyn til deres 

medlemmer. Charlotte Ibsen oplyser, at lørdagsmødet ikke kan afholdes en 

lørdag eftermiddag, men at Handicaprådet kan vælge at ændre det til en 

hverdagsaften, hvis de vil, da politikere og forvaltning vil have mulighed for 

dette. Der er enighed i Handicaprådet om, at borgermødet afholdes en 

hverdagsaften. Arbejdsgruppen arbejder videre med dette.   

• Inklusion i folkeskolen/skolevægring 

Jan Nielsen oplyser, at Handicaprådet finder dette emne relevant, fordi 

rådet har kendskab til konkrete eksempler på, at nogle børn og unge lider 

af massiv skolevægring.  

 

Handicaprådet har et ønske om, at få et statistisk overblik over omfanget af 

dette i Hvidovre Kommune. Grethe Conrad Jørgensen tilføjer, at de i DH 

hører om børn og unge der ikke har været i skole i halve og hele år. 

  
Charlotte Ibsen fortæller, at fraværet i Hvidovre Kommune lå højere end 

landsgennemsnittet i 2015 og 2016. I 2017 har familierådgivningen 

modtaget 50 underretninger, der alene handler om skolefravær. På 

baggrund af problemerne med skolevægring iværksættes nu et nyt projekt 

ved navn U-start, på fire af kommunens skoler. De fire skoler er 

Dansborgskolen, Engstrandsskolen, Risbjergsskolen og Gungehus. U-start 

er en tværfaglig gruppe, oprettet i samarbejde mellem Center for Børn og 

Familier og Center for Skole og Uddannelse. Gruppen består af 

familierådgivere, PPR, konsulenter, skoleledere, personale fra Ungecentret 

og personale fra Familieskolen. Tidligere blev indsatserne fra disse 
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instanser iværksat lineært efter hinanden, hvilket kunne skabe en meget 

lang proces. Nu arbejder hele gruppen sammen, når der opstår en 

bekymring fra en af stederne eller fra forældrene, hvilket medfører en 

fælles og rettidig indsats (bilag 6).  

Tina Berling pointerer vigtigheden af, at forældrenes bekymringer for deres 

børn tages alvorligt, da det ofte er dem der ser problemerne først. 

Derudover er det vigtigt, at de forskellige centre ikke sender forældrene 

frem og tilbage mellem dem, men at der arbejdes sammen om at finde den 

rette løsning for børnene.  

Anja Nielsen spørger om der er en ekstra indsats for de børn der har 

udfordringer, fx autisme eller ADHD, da denne gruppe børn og unge kan 

have behov for noget andet og mere. Charlotte Ibsen fortæller i denne 

forbindelse om projektet TOPI (tidlig opsporing og indsats). TOPI er en 

tidlig opsporingsmodel, som anvendes to gange årligt i alle daginstitutioner, 

Sundhedsplejen, Tandplejen, SFO og 0. klasse og foretages sammen med 

Familierådgivningen og Børnehandicap. Center for Børn og Familier har 

netop modtaget den sidste evaluering af dette projekt, som viser en positiv 

udvikling hos børnene, både fagligt og socialt. Evalueringsrapporten 

sendes ud med referatet (bilag 7). 

Der er enighed om, at begge projekter er interessante og nogle positive 

tiltag for kommunens børn og unge. Handicaprådet aftaler, at de vil følge 

begge projekter. 

• Orientering om tilsynsprocessen for opholdssteder uden for 

kommunen 

Punktet udskydes til næste møde 

 

5. Høringssager fra sidste møde  

Punktet udskydes til næste møde 

 

6. Arbejdsplan og punkter til næste møde 

• Handicappris 

• Budgetprocessen 

• Orientering om tilsynsprocessen for opholdssteder 

• Samarbejdsværktøj, Google Docs 

• Status på Handicappolitikken 

 

7. sager til pressen 

Grethe Conrad Jørgensen foreslår, at der orienteres om revisionen af 

Handicappolitikken og at datoen for det kommende borgermøde 

annonceres 

 

Charlotte Munch foreslår, at der skrives om Boligpolitikken, herunder 

vigtigheden af at bofællesskaber indarbejdes i den 

 

 

8. Evt. 
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Grethe Conrad Jørgensen fortæller, at bandet White starts alligevel skal 

afsted til Melodi Grand Prix i Næstved. De har tidligere fået af vide at dette 

ikke var muligt fra forvaltningens side, men det er nu lavet om og de har 

fået godkendt deres nummer.   

 

• Ekstra tilføjelse efter mødet er afholdt:  

 

Budget for Handicappolitikken: 

Direktionen har oplyst, at Handicaprådets budget ikke skal finansiere 

udarbejdelse af Handicappolitikken og lørdagsmødet. 

 

Bilagsliste:  

Bilag 1: Viden om den Kommunale Idrætspulje:  

http://parasport.dk/document/default.asp?documentID=431&id=1976  

Bilag 2: Forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af 

handicap 

Bilag 3: Regler om afbud og indkaldelse af suppleanter  

Bilag 4: Notat vedr. samarbejdsværktøj  

Bilag 5: Budgetproces 2019 

Bilag 6: Projekt U-start 

Bilag 7: Socialstyrelsen, evaluering af partnerskab om tidlig indsats for 

udsatte børn og unge:  

https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2018/evaluering-af-partnerskab-om-en-

tidlig-indsats-for-udsatte-born-og-unge 
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