
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Referat 

 
1. Handicapidræt  

Chef for Center for Kultur og Fritid, Lars Hørdum og formanden for 
Idrætsrådet, Ena Christiansen deltager under dette punkt.  

 
Grethe Conrad Jørgensen oplyser, at Handicaprådet ønsker en drøftelse 
af, hvordan rådet får foreningerne i Hvidovre som medspillere i forhold til at 
øge omfanget af sports- og fritidstilbud for borgere med handicap. 
Handicaprådet har tidligere haft besøg af IFEL Specialsport, og derudover 
er Hvidovre kommune en del af den fælleskommunale Idrætspulje. Begge 
disse steder tilbyder vejledning mv. i forbindelse med etablering af tilbud til 
børn og unge med handicap, hvilket Handicapråddet anser som et relevant 
tilbud at benytte sig af.   

 

Ena Christiansen fortæller, at Idrætsrådet har stor interesse for etablering 

af handicapvenlige idrætstilbud, idet rådet har en politik om, at bevægelse 

og sundhed er for alle i kommunen. Det drejer sig både om oprettelse af 

tilbud, som er målrettet borgere med handicap, og om at integrere disse 

borgere på almene idrætshold. Flere foreninger i kommunen udviser 

interesse herfor, men der bør generelt gøres en større indsats for at 

udbrede viden blandt foreningerne. Idrætsrådet vil gerne i tættere dialog 

med Handicaprådet om, hvordan dette gøres bedst muligt. Kultur- og 

Fritidsudvalget har netop afholdt møde, hvor de bl.a. drøftede den 

kommende Kultur- og Fritidspolitik. Ena Christiansen mener, at tilbud til 

borgere med handicap bør indskrives i denne politik.  

 

Charlotte Munch fortæller, at hun, Charlotte H. Larsen og Lions har afholdt 

møde med IFEL Specialsport, hvor de fik indsamlet et tilskud på ca. 10.000 

kr. til IFEL. Disse penge skal anvendes til at få IFEL mere ind i Hvidovres 

foreningsliv.  IFEL fortalte i denne forbindelse, at de tilbyder undervisning af 

idrætstrænere i, hvordan man håndterer borgere med handicap.  

 

Vedrørende:  Referat af møde i Hvidovre handicapråd d. 28. august 2019 

Dato: 28.08.2019 

Sted: Jobcentret, stort mødelokale 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud:  

Tina Berling (DH), Grethe Conrad Jørgensen (DH), Gunnar 

Nielsen (DH), Bente Weinreich (DH), Anders Christrup 

Reitov (DH), Bernhard Larsen (DH), Lisa Skov (KB), Kristina 

E. Young (KB), Bente Viola Holm (KB), Charlotte H. Larsen 

(KB), Charlotte Munch (KB), Torben Tang Christensen (BES) 

og Signe Odgaard Laursen (HAP) 

 

Jeanette Gjøg (DH), Susanne Samuelsen (HAP), Anni 

Knøsgaard (DH)  

Referat 
 

 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Handicap og Psykiatri 

HAP Udvikling og Administration 

Udviklingskonsulent:  

Signe Odgaard Laursen 

 

Dato: 3. september 2019 /sxo 
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Lars Hørdum oplyser, at Folkeoplysningsudvalget også har puljemidler til 

uddannelse af frivillige i foreninger. En del af disse midler kunne med fordel 

gå til uddannelse af frivillige til handicaphold.  

Tina Berling fortæller, at mange forældre oplever, at deres barn bliver afvist 

af almene foreninger, hvis de orienteres om barnets handicap, fx ADHD 

eller autisme. Derfor vælger flere forældre at undlade dette. Tina Berling 

påpeger vigtigheden af at nedbryde tabuet og skabe viden om muligheden 

for at integrere børn med handicap i almene idræts- og fritidstilbud. 

 

Bente Weinreich påpeger, at flere borgere med handicap vil have behov for 

særlige hjælpemidler for at kunne deltage i idræts- og fritidstilbud, hvorfor 

der også skal udbredes viden om hvor dette kan søges henne.  

 

Lars Hørdum fortæller, at Center for Kultur og Fritid, som en del af Hvidovre 

Kommune, har en lidt anden rolle end Idrætsrådet og Handicaprådet. 

Centret kan dog fx være med til at facilitere en temadrøftelse om 

handicapidræt sammen med Handicaprådet, Idrætsrådet, Sundhedscentret 

og Folkeoplysningsudvalget. En sådan temadrøftelse vil være en god måde 

at udbrede viden på.  

 

Grethe Conrad Jørgensen er positiv over for ideen om et temamøde og 

foreslår, at Parasport Danmark også inviteres.  

 

Lisa Skov anser det også som en god idé at afholde et dialogmøde. Hun 

foreslår at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med dette.  

 

Arbejdsgruppen fastsættes til at bestå af følgende: Lars Hørdum, Ena 

Christiansen, Tina Berling, Lisa Skov og Grethe Conrad Jørgensen. Ena 

Christiansen og Lars Hørdum indkalder til møde i arbejdsgruppen. 

 

2. Meddelelser  

• Status på Parallelvej:  
Der er nedsat en styregruppe bestående af formanden for Handicaprådet 
og 2 medlemmer af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Charlotte H. 
Larsen og Anders Liltorp). Desuden medvirker ansatte fra administrationen 
ad hoc. Styregruppen tager på inspirationstur d. 25.10.19. Styregruppen 
arrangerer derefter et borgermøde for interessenter.  
Grunden bliver desuden udbudt til salg til et alment boligselskab med 
betingelse om, at der opføres et bofællesskab med op til 24 boliger på 
grunden. Handicaprådet vil løbende blive orienteret om fremdriften i 
projektet, ligesom det forventes, at rådet deltager aktivt i de borgerrettede 
aktiviteter som følger. 
 

• Susanne Samuelsens opsigelse: 
 Susanne Samuelsen har opsagt sig stilling, fordi hun er blevet ansat som 
Institutchef for Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser på 
Københavns Professionshøjskole pr. 01.09.19. Susanne afholder 
afskedsreception fredag d. 30.08.19 kl. 13-15 i Center for Handicap og 
Psykiatri, hvor Handicaprådet er inviteret. Rasmus Kern, der er leder af 
Socialpsykiatrien, er ansat som konstitueret chef.  
 

• Opdatering af Pårørendepolitik 
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Side 5 i Pårørendepolitikken om kontaktoplysninger er blevet opdateret, 
fordi de tidligere oplysninger var forældede. De resterende sider er fortsat 
de samme. Den nye udgave er kommet på kommunens hjemmeside og er 
omdelt i fysiske udgaver relevante steder i kommunen.   

 

3. Økonomi – budgetstatus på rådets driftskonto  

Der er 35.985 kr. tilbage på rådets driftskonto. Nogle af disse penge vil 

kunne anvendes til forplejning under den fremtidige temadrøftelse om 

handicapidræt. Derudover kan nogle af pengene anvendes til 

handicapprisen.  

 

4. Relevante arrangementer 

• VISO-konference d. 3. december på Nyborg Strand om 

”Helhedsorientering på det specialiserede område”. Der kan 

deltage to medlemmer fra rådet. 

• KL’s handicap- og psykiatrikonference 2019 d. 20. november i 

Århus om ”Krav og forventninger til handicap og 

psykiatriområdet”. 

• Hvidovre hospital holder åbent hus søndag d. 01.09.19.  

 

5. Sager til drøftelse  

• Handicappris:  
På handicaprådsmødet d. 15.05.19 blev det besluttet at udskyde punktet 
om handicappris til dette møde, således at alle medlemmer af rådet kunne 
være forberedte. Der skal i dag udarbejdes en plan for det videre arbejde 
på baggrund af det oprindelige notat, udarbejdet af Grethe Conrad 
Jørgensen. 

 

Lisa Skov foreslår, at der udarbejdes en tidsplan for processen i forbindelse 

med handicapprisen. Derudover foreslår hun, at prisen uddeles hvert andet 

år, med opstart i 2020, hvilket de øvrige medlemmer bakker op om. 

    

Gunnar Nielsen siger, at der skal findes målgruppe for hvem, der kan 

modtage prisen. Derudover foreslår han, at uddelingen slås sammen med 

andre arrangementer.  

 

Bente Weinreich foreslår, at prisen uddeles d. 3. december, som er FN’s 

internationale handicapdag.  

 

Kristina Young foreslår, at uddeling af handicapprisen evt. slås sammen 

med kunstprisen og integrationsprisen. Kristina Young vil undersøge, 

hvornår på året disse uddeles, og høre om de kunne være interesserede i 

at slå det sammen.   

 

Det tidligere udarbejdede notat gennemgås. Grethe Conrad Jørgensen vil 

sørge for at rette det til efter mødet, hvorefter det sendes ud sammen med 

referatet (bilag 1)   

 

Signe Odgaard Laursen udarbejder en politisk sag til Kommunalbestyrelsen 

omkring prisen. Derudover undersøger hun, hvordan proceduren for 

ansøgning mv. er i forbindelse med andre priser.  
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• Orientering fra DH om nye høringssager siden sidst  
- Høringssag om nye skolestruktur 

- Beslutning om kommissorium for styregruppe vedrørende 
byggeri af bofællesskab på Parallelvej 47 

- Beslutning om skema A for etablering af 5 boliger for borgere 

med handicap: Handicaprådet finder materialet vanskeligt 

tilgængeligt. Et sted i materialet nævnes ejerforeninger, hvilket 

rådet ikke forstår. I november 2017 afgav rådet høringssvar på 

samme sag, hvilket vil blive genfremsendt sammen med det nye 

høringssvar 

- Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje 2019: 
Handicaprådet er skeptiske overfor valget af én leverandør. 
Sagen er ikke sendt i høring, men rådet vil komme med 
bemærkninger, hvis det bliver muligt 

- Høringssager til budget: handicaprådet savner et overblik over 
budgetforløbet og viden om, hvorvidt der kommer et 
sparekatalog eller ej. Torben Tang oplyser, at forhandlingerne er 
udskudt i tre måneder, hvorfor kommunen endnu ikke ved 
noget.   

- Ny model vedr. medlemstilskud (gl. aktivitetstilskud): 
Handicaprådet ar skrevet til folkeoplysningskonsulent Jon 
Rantzau Harne og efterlyst tal på antallet af borgere med 
handicap, hvilket han ville vende tilbage med.  

 
7. Orienteringssager  

• Ny skolestruktur og oprettelse af specialklasser på 
Sønderkærskolen 

Lisa Skov orienterer om en sag vedr. ny skolestruktur og oprettelse/flytning 
af specialklasser på Sønderkærskolen, som kommer på næste Børne- og 
Undervisningsudvalgsmøde. Sagen bliver sendt i høring i Handicaprådet, 
skolebestyrelser og faglige organisationer. Der er ikke så meget nyt at sige 
om sagen endnu, men Lisa Skov forventer yderligere drøftelse af sagen, 
når udvalget har modtaget høringssvarene.  
 
Tina Berling opfordrer til inddragelse af forældrene til de børn, det drejer sig 
om. Flere af disse forældre er nemlig bekymrede for sammenlægningen. 
Hun tilbyder ligeledes sin egen involvering i processen. 
 
Charlotte H. Larsen oplyser, at hun ønsker mere oplysning og dialog om 
sagen, inden der træffes en beslutning. Hun ved, at argumentet for 
sammenlægningen er større og mere specialiseret viden, men hun har 
også selv været skeptisk overfor forslaget. 
 

8. Arbejdsplan og punkter til kommende møder 

• Næste Handicaprådsmøde d. 23. oktober  
- Borgerrådgiver Inge Kathrine Thorsted Mellemgaard kommer og 

fremlægger sin årsrapport for 2018 

- Centerchef Charlotte Ibsen deltager for at orientere om Center 

for Børn og Familiers nye strategi ”Sammen om Familien” i 

børnehandicap, hvor de har fået midler fra Socialstyrelsen til at 

lave ”lige Muligheder” på dette område (Ny faglig strategi, 

hyppige opfølgning m.m,)  

 

• Langsigtet arbejdsplan 
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1. Borgermøde  
2. Inklusion i grundskolen / specialundervisning 
3. Retssikkerhed 
4. Sundhed 
5. Tilgængelighed 
6. Opfølgning på Handicappolitikken 

7. Overholdelse af sagsbehandlingsfrister 

 
9. Sager til pressen  

Når sagen om handicappris har været forelagt politisk, skal der en artikel i 
Hvidovre avis herom. 
 

10.  Evt. 
 

Bilagsliste:  

Bilag 1: Ny udgave af notat om Handicappris 


