
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 

 

1. Borgerrådgiverens årsrapport  

Punktet udgår pga. sygdom hos borgerrådgiveren 

 

2. Meddelelser 

• Helle Solveig Hansen fra høreforeningen træder ind i Handicaprådet 

og Bernhard Larsen fra høreforeningen som suppleant 

• Det Centrale Handicapråd (DCH) skal d. 30.10.19 interviewe Lisa 

Skov og Signe Odgaard Laursen om processen for udarbejdelse af 

kommunens Handicappolitik. DCH har efterspurgt interviewet, fordi 

de er ved at udarbejde en publikation om kommunale handicap-

politikker. Årsagen til publikationen er, at flere kommuners 

handicappolitikker er gamle. Med publikationen håber DCH at 

kunne inspirere kommunerne til at revidere dem 

• Bente Weinreich er tilmeldt til konference om retssikkerhed, men 

derudover har ingen tilmeldt sig til konferencer 

• Arbejdsgruppen om handicapidræt er fortsat ikke blevet kontaktet 

vedr. møde. Lisa Skov vil kontakte Lars Hørdum og Ena 

Christiansen herom 

• Ankestyrelsens halvårlige statistik tages til efterretning. 

Handicaprådet afventer den helårlige statistik, som vi blive drøftet  

• Der har været debat om børnebogen ”Vestegnens hemmelighed” på 

Facebook, idet bogen kun er uddelt til kommunens almene klasser. 

Politikerne oplyser, at der er tale om en fejl og at bogen skal 

omdeles til alle, herunder også specialklasser. Lisa Skov vil 

undersøge om dette er sket 

• Der er en udstilling om Kulturgården på rådhuset. Udstillingen bliver 

sat op d. 23.10.19. DH er flere gange inviteret til møde herom, men 

møderne er blevet rykket, fordi materialet ikke er klar endnu. DH 

tager kontakt til Center for Kultur og Fritid for at følge op på dette  

• Fredag d. 25.10.19 er der inspirationstur for styregruppe og 

arbejdsgruppe fra administrationen vedr. det kommende botilbud på 
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Parallelvej. Grethe Conrad Jørgensen deltager fra Handicaprådet. 

Grethe Conrad Jørgensen henviser til pjecen ”Sociale tilbud og 

deres naboer” fra 2007 fra Socialministeriet (bilag 1)  

 

3. Økonomi – budgetstatus på rådets driftskonto 

Der er knap 36.000 kr. tilbage på driftskontoen 

 

4. Relevante arrangementer 

• VISO-konference d. 03.12.19 om ”Helhedsorientering på det 

specialiserede område”  

• KL’s handicap- og psykiatrikonference d. 20.11.19 om ”Krav og 

forventninger til handicap og psykiatriområdet”  

• Socialstyrelsens og Ankestyrelsens ”konference om retssikkerhed”. 

d. 12.12.19  

• Der opfordres til at sende eventuelle relevante arrangementer, som 

medlemmerne af rådet måtte falde over, til formandskabet, så de 

kan sendes ud til resten af rådet 

 

5. Sager til drøftelse 

Handicappris: 

Etableringen af en handicappris skal i første omgang godkendes politisk. 

Signe Odgaard Laursen skriver sagen og sørger for at den bliver forelagt 

politisk i januar 2020.  

 

Det drøftes, hvorvidt prisen skal slås sammen med kommunens øvrige 

priser eller have sin egen dag. Det besluttes at prisen skal have sin egen 

dag, som skal være på FN’s internationale handicapdag d. 3. december, 

med opstart i 2020. 

 

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

Charlotte Ibsen holder oplæg om strategien ”Sammen om familien”, som 

Center for Børn og Familier har fået puljemidler fra Socialstyrelsen til at 

udarbejde. Der er tale om en 2-årig projektperiode, hvor de 6-8 kommuner, 

som har modtaget midler til forenkling af hjælpen til børn med handicap, 

løbende vil sparre med hinanden. Strategien bygger ovenpå den faglige 

strategi ”Lige muligheder”, som blev indført nogle år tilbage på det 

psykosociale område. Formålet med ”Sammen om Familien” er, at skabe 

bedre koordination, fleksibilitet og sammenhæng i indsatserne på tværs af 

forvaltninger og sektorer. Dette opnås ved en øget inddragelse af familien, 

systematisk og hyppig opfølgning, et fælles målbillede samt et styrket 

tværgående samarbejde. Familierådgiverne har fået kompetenceudvikling 

og derudover er der ansat to ekstra rådgivere på børnehandicapområdet.  

 

Tina Berling oplyser, at hun er positivt indstillet overfor den nye strategi. 

Hun hører ofte fra flere forældre, at de selv skal agere tovholdere i deres 

børns sager, hvilket er hårdt. Disse forældre bør bruge kræfterne på deres 

børn, og ikke på at koordinere sagen. Det vil blive en lettelse for dem, hvis 

dette ikke er tilfældet fremadrettet. Tina Berling oplyser desuden, at mange 

søskende til børn med handicap ikke får den nødvendige støtte. Charlotte 

Ibsen svarer, at hun tager kritikken til efterretning. Hun påpeger, at forældre 

fortsat vil skulle indgå i samarbejdet omkring barnet, men at de ikke skal 

være koordinatorer. Der vil samtidig blive arbejdet med helhedsbilleder, for 

at se, om der er behov for støtte til hele familien, herunder også søskende.  
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Charlotte Munch siger, at det er et godt projekt, som vil lette presset på 

forældrene. Der vil dog altid opstå udfordringer i forbindelse med at være 

forælder til børn med handicap.  

 

Grethe Conrad Jørgensen er enig i vigtigheden af en koordinerende 

sagsbehandler, og tilkendegiver et håb om, at man på sigt kan drage fordel 

af erfaringerne og overføre modellen til voksenhandicapområdet. Hun 

spørger, om dette betyder, at man får én kontaktperson i kommunen, da 

dette vil forenkle kontakten for familierne. Charlotte Ibsen svarer, at 

familierådgiveren ikke vil gå fysisk rundt med familierne til andre centre, 

men at de vil sikre en koordineret indsats, herunder at familierne bliver 

hjulpet hen til de rette instanser. Ambitionen er at blive bedre til at 

koordinere mellem centrene, deriblandt også ved fx at sende én samlet 

afgørelse i sager med flere involverede centre.  
 

Torben Tang Christensen fortæller om Ungekoordinatornetværket, som 

hjælper unge fra 15-25 år, bl.a. med at komme i skole. Her udpeges én 

koordinator fra et af fire centre, som støttes op af de øvrige tre centre. 

Dette projekt skaber sammenhæng mellem indsatserne fra de involverede 

centre.  

 

Charlotte Ibsen orienterer om et projekt, som hun er i færd med at udvikle 

sammen med Charlotte Munch, Susan Bjerregaard og Ellen Bonde. 

Projektet igangsættes af kommunen, men skal efterfølgende køre 

selvstændigt. Projektet drejer sig om at samle en gruppe pårørende til 

borgere med handicap, som har overskud og energi til at hjælpe andre 

pårørende til borgere med handicap, som på nuværende tidspunkt står i en 

svær situation på grund af handicappet. Grethe Conrad Jørgensen 

tilkendegiver, at DH gerne stiller sig til rådighed i denne forbindelse.  

 

Lisa Skov oplyser, at forældre til børn med handicap i Glostrup kommune 

tilbydes en informationsdag. Charlotte Ibsen fortæller, at dette også 

tidligere har været procedure i Hvidovre, men at dette er afskaffet. Hun vil 

gå videre med dette, for at undersøge, om det bør igangsættes igen.  

 

Status vedr. Center for Børn og Familiers projekt ”U-start 

Charlotte Ibsen holder oplæg om U-start. Der er tale om et 2-årigt projekt, 

som Center for Børn og Familier har modtaget puljemidler fra 

Socialstyrelsen til at udarbejde. Projektets formål er at få børn og unge med 

skolevægring tilbage i skole. Tidligere forsøgte man at løse disse 

problemer gennem en seriel, sektordelt og ukoordineret indsats, hvilket 

medførte langvarige forløb. Med U-start er der derimod tale om en samlet 

tværprofessionel indsats, som igangsættes inden for 1-2 uger. Projektet har 

haft stor succes, og mange børn er blevet hjulpet til at genoptage deres 

skolegang. Mange kommuner og styrelser udviser derfor interesse for 

projektet.  

 

Lisa Skov oplyser, at hun er begejstret for projektet, idet der er tale om et 

massivt problem. 

 

Tina Berling anerkender ligeledes projektets relevans. Hun har kendskab til 

familier, der har været med i projekt, og de er begejstrede.  
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Grethe Conrad Jørgensen spørger, om Familierådgivningen anvender 

deres mulighed for at fratage børnechecken fra forældrene, hvis deres børn 

ikke kommer i skole. Charlotte Ibsen svarer, at de juridisk har mulighed for 

at lave forældrepålæg, men at de altid vil afprøve alle andre muligheder 

først.  

 

Grethe Conrad Jørgensen oplyser, at Handicaprådet gerne vil følge 

udviklingen af projektet. Desuden vil de gerne stå til rådighed, hvis der er 

behov for deres deltagelse. 

 

6. Orientering fra DH om nye høringssager siden sidst 

• Ny skolestruktur: DH har afgivet høringssvar, hvor de har udtrykt 

bekymring for sammenlægningen af Sporet og klassen på 

Holmegårdsskolen. Lisa Skov tilføjer, at udvalget ikke oplever at 

have drøftet dette i tilstrækkeligt omfang, hvorfor det skal drøftes 

igen   

• Budget 2020 – første høringsrunde: DH har afgivet høringssvar, 

hvori de undrer sig over, at bufferpuljen på handicapområdet 

placeres under økonomiafdelingen, og ikke under de afdelinger, 

hvor hullet reelt er.  

 

7. Arbejdsplan og punkter til næste møde (pkt. 7-9 ca. 10 min) 

• Langsigtet arbejdsplan 

1. Borgermøde 

2. Inklusion i grundskolen/specialundervisning 

3. Retssikkerhed 

4. Sundhed 

5. Tilgængelighed 

6. Opfølgning på Handicappolitikken 

7. Overholdelse af sagsbehandlingsfrister 

 

• Næste Handicaprådsmøde 4. december 2019:  

Borgerrådgiver inviteres. Mødet afholdes samme sted som 

normalt, men med juleplatte.  

 

8. Sager til pressen 

Når handicapprisen er politisk behandlet, skal der en artikel herom i 

Hvidovre avis. Dette drøftes videre på kommende Handicaprådsmøde  

 

9. Evt.  

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: ”Pjece Sociale tilbud og deres naboer” fra Socialministeriet  

 

 

Efter Handicaprådsmødet har Lisa Skov undersøgt følgende: 

• Vedr. Handicapidræt: Lisa Skov har talt med Lars Hørdum om 

det møde, der skal afholdes vedr. handicapidræt. Lars Hørdum 

har oplyst, at han og Ena Christiansen vender tilbage snarest 

• Vedr. børnebogen ”Vestegnens hemmelighed: Direktør, Susan 
Bjerregaard har oplyst, at bøgerne nu også er uddelt til børnene 
i gruppeordningerne 


