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Referat
1. Orientering om pårørendekoordinatorens funktion v.
leder af Sundhedscentret, Pia Jenfort (bilag 1)
Pia Jenfort oplyser, at Sundhedscentret i 2019 modtog puljemidler fra
Ældreministeriet til ansættelse af en pårørendekoordinator. Puljemidlerne
er øremærket en specifik målgruppe, nemlig pårørende til svækkede ældre
borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.
Pårørendekoordinatoren er fysisk placeret i Sundhedscentret, men arbejder
på tværs af kommunens centre. Pårørendekoordinatoren tilbyder op til fire
samtaler til de pårørende. Der er tale om støttende samtaler, hvis formål er
hjælp til selvhjælp. Pårørendekoordinatoren vejleder bl.a. de pårørende
om, hvor de kan gå hen for at få den rette hjælp, fx juridisk bistand.
Pårørendekoordinatoren tilbyder, i samarbejde med Komiteen for
Sundhedsoplysning et kursusforløb for pårørende ved navn ”Lær at tackle
hverdagen”. På kurset arbejdes der fx med at tackle stress. Underviserne
er frivillige. Der har været stor tilslutning til forløbet.
Grethe Conrad Jørgensen mener ikke, at det i beskrivelserne af
pårørendekoordinatorens funktion fremgår tydeligt nok, at der er tale om en
begrænset målgruppe. Det blev annonceret, at pårørendekoordinatoren
hjælper pårørende til borgere, der lider af en fysisk eller psykisk sygdom eller
en funktionsnedsættelse. Derfor har DH fået en del henvendelser fra
pårørende til borgere i alle aldre, specielt børnefamilier, som føler sig klemt
i systemet. Grethe Conrad Jørgensen mener, at alle pårørende til børn,
voksne og ældre med nedsat funktionsevne, vil have glæde af en
pårørendekoordinator, da det for mange er en krævende opgave, som
slider fysisk og psykisk på dem. Hun ærgrer sig derfor over, at funktionen
ikke er for alle.
Susan Bjerregaard oplyser, at i tilfælde af at pårørendekoordinatoren bliver
en succes, vil det være muligt at kigge på om målgruppen på sigt bør
udvides. Susan Bjerregaard anerkender, at øvrige pårørende også har et
behov, men da de konkrete puljemidler er allokeret til en specifik
målgruppe, kan de alene anvendes dertil.
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Grethe Conrad Jørgensen oplyser, at Handicaprådet gerne stiller sig til
rådighed, hvis tilbuddet på sigt skal udvides.
2. Meddelelser
Konference om retssikkerhed:
Bente Weinreich, som deltog i konferencen fortæller, at der var tale om en
interessant konference med relevante punkter inden for retssikkerhed, bl.a.
sagsbehandlingstider, klagesager, overgang fra barn til voksen, borgeres
manglende tillid til systemet mv.
Borgermøde vedr. Parallelvej d. 15.01.20:
Charlotte H. Larsen fortæller, at der mødte mange naboer op til
borgermødet. Derudover deltog en række politikere og medarbejdere fra
administrationen. Naboerne udtrykte indledningsvis utilfredshed og
bekymring, bl.a. for trafikken på vejen. Der var efterfølgende en god dialog,
som resulterede i en oplevelse af at naboerne følte sig lyttet til.
Susan Bjerregaard oplyser, at processen om etablering af botilbuddet er i
fuld gang. Der skal snart afholdes endnu et møde i styregruppen, og
derudover har administrationen haft møde med det boligselskab, der har
købt grunden. Administrationen vil lave en så åben proces som mulig.
Grethe Conrad Jørgensen roser politikerne for deres håndtering af dialogen
på borgermødet, som hun synes landede godt.
Arbejdsgruppemøde om handicapidræt
Grethe Conrad Jørgensen fortæller, at der snart skal afholdes endnu et
møde i arbejdsgruppen. Til det kommende møde deltager IFEL
Specialsport og Parasport Danmark også. Næste skridt er at arrangere et
stormøde for alle idrætsklubber i kommunen. Formålet er at inspirere
idrætsforeningerne i Hvidovre til at skabe flere idrætstilbud for borgere med
handicap.
3. Økonomi – budgetstatus på rådets driftskonto
Der er 68.305 kr. tilbage på rådets driftskonto.
4. Relevante arrangementer
Handicaprådenes dag: Grethe Conrad Jørgensen, Gunnar Nielsen, Bente
Weinreich og Helle Solveig Hansen deltog.
Grethe Conrad Jørgensen fortæller, at det var en interessant dag, hvor de
bl.a. kunne konstatere, at Hvidovre Kommune har en god Handicappolitik, i
forhold til mange andre kommuner, og at denne blev udarbejdet som følge
af en god og grundig proces. Næste skridt i forhold til handicappolitikken er
at evaluere den, hvilket mange kommuner har fundet vanskeligt. Processen
herfor vil blive drøftet på et af de kommende handicaprådsmøder.
KL’s konference om udsatte børn og unge: Ingen har tilmeldt sig.
5. Sager til drøftelse
Kommunens anvendelse af kommisionskonsulenter:
Grethe Conrad Jørgensen fortæller, at DH-Hvidovre har sendt brev til
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Kommunalbestyrelsen, hvori de spørger ind til kommunens brug af
eksterne konsulentordninger, som betales efter fortjeneste i forhold til de
besparelser, de finder. DH-Hvidovre har efterfølgende modtaget svar, hvori
der står, at kommunen ikke anvender denne slags konsulenter. Grethe
Conrad Jørgensen henviser til Center for Handicap og Psykiatris brug af
KL’s konsulentvirksomhed, KLK, hvor de bl.a. gennemgik ca. 40 sager.
Susan Bjerregaard oplyser, at Hvidovre Kommune ikke anvender
konsulenter på sådan en måde. KLK blev anvendt for at undersøge
socialområdet, som følge af områdets merforbrug. Kommunen valgte at
anvende en ekstern konsulentvirksomhed, for at undgå at skulle undersøge
sig selv. Formålet med undersøgelsen var at sikre den bedst mulige
økonomi- og ressourceudnyttelse, herunder bl.a. ved at kigge på
sagsbehandling, visitationspraksis, VUM-praksis mv. Én af måderne at
undersøge dette på, var at gennemgå en række sager. Som følge af KLK’s
undersøgelse er der tilført ekstra økonomi til området.
Grethe Conrad Jørgensen fortæller, at ministeriet har bedt Ankestyrelsen
om at undersøge dette nærmere, bl.a. spørgsmålet om
konsulentfirmaernes adgang til personlige og fortrolige oplysninger i
borgersagerne, hvilket DH vil følge tæt.
6. Orientering fra DH om nye høringssager siden sidst
Som følge af manglende tid, gennemgås kun nogle af høringssagerne.
Tilsynsrapport fra Lille Friheden (sagen har ikke været sendt i høring)
Grethe Conrad Jørgensen fortæller, at hun, som formand for
Handicaprådet har sendt brev til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvori
hun udtrykker undren over, at tilsynsrapporten fra Lille Friheden ikke har
været i høring hos Handicaprådet, inden den blev behandlet på Social- og
Arbejdsmarkedsudvalgsmøde. Hun har efterfølgende modtaget et svar fra
formanden for udvalget, Charlotte H. Larsen. Grethe Conrad Jørgensen
oplever, at der løbende er kommet flere og flere orienteringssager, og at
færre sager sendes i høring. Handicaprådet vil blive ved med at forsøge at
få alle sager, der berører forhold for borgere med handicap til høring.
Charlotte H. Larsen oplyser, at Handicaprådet ikke er høringsberettigede i
orienteringssager, og da tilsynsrapporten er en orienteringssag, er denne
ikke sendt i høring.
Susan Bjerregaard oplyser, at der er kommet en anbefaling fra kommunens
juridiske afdeling om, at orienteringssager ikke skal i høring, hvilket er
årsagen til den nuværende procedure. Det er korrekt, at der kommer flere
orienteringssager end tidligere, men dette skyldes at administrationen i
højere grad har fokus på at orientere udvalgene og skabe større
gennemsigtighed. Der er således ikke tale om sager, der hidtil ville have
været beslutningssager, men derimod om at administrationen udarbejder
flere sager end hidtil.
Gert Krogstad-Nielsen henviser til god forvaltningsskik, og mener at
orienteringssager godt kan sendes i høring, selvom der ikke er høringspligt.
Lisa Skov oplyser, at politikerne ikke træffer beslutninger i
orienteringssager, da der er tale om noget, der allerede er sket. Derfor vil et
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høringssvar ikke kunne ændre eller påvirke noget. Grethe Conrad
Jørgensen svarer hertil, at den aktuelle tilsynssag indeholder handlinger,
som Tilsynet anmoder botilbuddene om at udføre, hvorfor hun anser det
som en sag, der indeholder initiativer og ikke blot orienteringer. Lisa Skov
udtrykker forståelse for denne betragtning.
Beslutning om permanent overtagelse af lejemålet Holmelundsvej 1, 2 tv. til
personalefaciliteter, omdannelse til erhvervslejemål
Grethe Conrad Jørgensen oplyser, at DH finder det principielt forkert at
inddrage boliger til kontorer, da antallet af boliger i forvejen er begrænset.
Dette gælder både på Holmelunden og i Lille Friheden. Grethe Conrad
Jørgensen oplyser, at der er kommet et forslag fra de pårørende om at
undersøge muligheden for at lave en udbygning på terrassen i
fælleslejligheden i Lille Friheden, hvilket hun vil drøfte nærmere på møde
med Susan Bjerregaard.
Charlotte H. Larsen oplyser, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget heller
ikke anser inddragelse af boliger for en optimal løsning, men da alle andre
mulige løsninger var afsøgte, herunder udbygning og etablering af
skurvogn, var det den eneste løsning, der kunne anvendes for at
imødekomme tilsynets krav.
Beslutning om Handicappris i Hvidovre Kommune
Kommunalbestyrelsen godkendte beslutningen, hvorfor etablering af prisen
kan igangsættes. Signe Odgaard Laursen undersøger proceduren herfor
inden næste Handicaprådsmøde, hvor det drøftes nærmere. DH-Hvidovre
vil finde/udpege de to repræsentanter, der skal indgå i komiteen.
7. Arbejdsplan og punkter til næste møde
Langsigtet arbejdsplan
1. Borgermøde
2. Inklusion i grundskolen/specialundervisning
3. Retssikkerhed
4. Sundhed
5. Tilgængelighed
6. Opfølgning på Handicappolitikken
7. Overholdelse af sagsbehandlingsfrister
8. Kommunikation (henvendelse fra ISAAC)
Næste handicaprådsmøde
1. Ny skolestruktur. Centerchef for Skole og Uddannelse, René
Sjøholm deltager
2. Handicaprådets årsrapport 2019
8. Samarbejde med Kultur- og Fritidsrådets v. formand for Kulturog Fritidsudvalget, Maria Durhuus
Maria Durhuus fortæller, at Kultur- og Fritidsudvalget gerne vil etablere et
tættere samarbejde med Handicaprådet, fx ved at mødes 1-2 gange årligt,
så udvalget kan følge med i hvad der sker på handicapområdet og
modtage inspiration.
Grethe Conrad Jørgensen oplyser, at Handicaprådet indgår i en
arbejdsgruppe med Center for Kultur og Fritid og Idrætsrådet om
handicapidræt, hvor de bl.a. planlægger et stormøde med kommunens
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idrætsklubber, for at inspirere dem til at opstarte tilbud til borgere med
handicap.
Helle Solveig Hansen siger, at der ikke alene bør tænkes i at etablere
særlige hold til borgere med handicap, men derudover også bør tænkes i
integration af borgere med handicap i almene fritidstilbud, fx ved brug af
hjælpemidler.
Bente Weinreich fortæller, at det opleves som en stor frihed, når man som
borger med handicap kan deltage i almene fritidstilbud. Fx kan hun, som
blind tage i svømmehallen på egen hånd, fordi der i omklædningsrummet
er etableret skabe med chip.
Maria Durhuus fortæller, at kultur- og fritidsområdet har stort fokus på
mental sundhed og ensomhedsbekæmpelse. Der er igangsat et pilotprojekt
i gang på biblioteket, hvor langtidssygemeldte med stress og depression
modtager kulturelle tilbud, for at øge deres mentale sundhed. Derudover er
de ved at indgå et samarbejde med DGI KBH.
Bente Weinreich fortæller, at der mangler tilgængelig information om, hvilke
lokaler i kommunen, der har teleslyngeanlæg.
Grethe Conrad Jørgensen oplyser, at Handicaprådet tidligere har foreslået,
at man på Foreningsportalen skal kunne finde oplysninger om
tilgængelighed og handicapfaciliteter, fx om der er rampe, handicaptoilet
osv. Dette kunne evt. illustreres med piktogrammer. Der mangler ligeledes
en oversigt over hvilke klubber, der har handicapvenlige hold.
Anders Reitov orienterer om foreningen "God adgang", som vejleder
virksomheder, hoteller, kommuner mv. i forhold til at øge
tilgængeligheden. God adgang har ligeledes en mærkeordning, der
informerer om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer, som
Hvidovre Kommune muligvis kunne lade sig inspirere af. Yderligere
information kan findes på http://godadgang.dk/
Lisa Skov foreslår, at nogle af udvalgsmedlemmerne tager på en
”brugerrejse”, hvor en borger med handicap tager dem med rundt, når
vedkommende skal ud og være aktiv. Dette vil kunne skabe stor viden.
Gert Krogstad-Nielsen foreslår en inspirationstur til Norge, som har et
koncept, der dyrker fællesskab. Konceptet hedder Bry Deg. Yderligere
information kan findes på https://www.nnpf.no/bry-deg.html og
https://frivillig.no/

Bilagsliste:
Bilag 1: Materiale vedr. pårørendekoordinatoren (eftersendes)
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