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Mødelokale 5541 på 

Jægergården 

 

Tid: kl.17:00 – ? 

DAGSORDEN HANDICAPRA DSMØDE DEN 14. DECEMBER 2017 

 

 

 DAGSORDENS-

PUNKT 

BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 

17.00 – 17.05 

Godkendelse af dagsor-

den og referat. 

Bilag 1.1.1 og 1.1.2. Bemærkninger til referat: Birte Rerup ønsker, at det tydelig-

gøres i referatet, hvilke kommentarer medlemmerne af Han-

dicaprådet har til de forskellige oplæg, samt at det fremgår, 

hvem der har sagt hvad på møderne.  

Anette Poulsen havde modtaget en bemærkning fra Bodil 

Vibe om, at Ligeværd fremadrettet anerkendes på lige fod 

med DH som en vigtig samarbejdspartner. 
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TIL ORIENTERING 

2.1 

Kl. 17.05 – 

17.15 

• Orientering om foreningen Ligeværds 

arbejde med vejledningsmesser for unge 

med særlige behov 

v/Esben L. Kullberg, Ligeværd 

 

 
Esben Kullberg fra Ligeværd orienterede 

om de nye uddannelsesmesser, Lige-

værd vil holde i hele landet i 2018 (fol-

der). Der vil være tale om vejlednings-

messer. Ligeværd vil gerne bruge de 

unge i baglandet på messerne. Har et 

fint samarbejde med UU om STU og pro-

jektet. Tina Navne, der er arrange-

mentskoordinator hos Ligeværd, kan 

kontaktes for nærmere oplysninger om 

selve messerne.  

Jan Kirkegaard gav stor ros til initiativet, 

som udfylder et behov og spurgte til, 

hvordan det bliver formidlet til special-

skoler og -klasser. PPR hjælper gerne 

med formidling til skoler, vejledere, ele-

ver og forældre, og DH vil gerne hjælpe 

med elektronisk distribution af flyeren. 
 

2.2 

17.15 – 

17.40 

• Temadrøftelse vedrørende førtidspen-

sion og udviklingshæmmede: 

Orientering v/Jesper Bork og Ulla Lomholt 

Istrup, Beskæftigelsesforvaltningen om data og 

praksis for udviklingshæmmede indenfor føl-

gende overskrifter: 

 Jesper Bork startede med at beklage den 

lange ventetid på fremlæggelse af tal-

lene. Ventetiden skyldes ikke nøl, men 

et nyt it-system i 2015 og i 2016 (data 

varehus), der ikke har kunnet levere det 

ønskede. Slides fra præsentationen ved-

lægges.  
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• Praksis for hvilke sager, der vurderes som 
”åbenbart formålsløse sager” 
 

• Beskæftigelsesforvaltningens strategi og til-
bud for at hjælpe førtidspensionister i job 
med løntilskud. 
 

• Beskrivelse af hvor de udviklingshæm-
mede, som ikke tildeles en pension evt. 
måtte være, herunder en gennemgang af de 
udviklingshæmmede, som er i STU- forløb – 
deres forsørgelsesgrundlag og hvad der 
sker med dem efter STU. 

 

Det talmateriale, der ligger bag dia-

grammerne sendes direkte fra Ulla til 

Finn Amby, DH.  

 

Reformen på området er ved at blive 

evalueret: Hvad er lykkedes, og hvad 

har virket. Der har været et stort fokus 

– særligt i København – på ressourcefor-

løbene. De seks store byer sender et 

brev til beskæftigelsesministeren og på-

peger, at der er store krav til sagsbe-

handlingen og store forskelle mellem, 

hvordan kommunerne håndterer sa-

gerne. Styrelsen for arbejdsmarked og 

rekruttering STAR har set på 80 sager 

på borgere, der opleves at være kommet 

i klemme og har konkluderet, at ”det 

ikke er lovgivningen, der ikke duer, men 

fortolkningen af den”. Det har ført til at 

vejledningen skal præciseres.  

 

Helen: Har I nogle, der gerne vil have 

arbejde, fordi de mener de godt kan, 

men hvor kommunen ikke mener det. 

Helen kender til nogle af de sager, der 

er sendt til Ankestyrelsen. Finn Amby 

spurgte, om der er et overblik over, hvor 

mange skånejobs, der er tildelt førtids-

pensionister, som har fået tilkendt pen-

sion efter 2013 – hvad er det for en mål-

gruppe, man kan forestille sig kommer i 
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den kategori? Ulla giver en skriftlig tilba-

gemelding til Finn Amby. Jesper og Ulla 

vil gerne vende tilbage på et møde i 

Handicaprådet, når den samlede evalue-

rings resultater foreligger efter februar 

2018.  
 

2.3 

17.40 -  

18.10 

• Evaluering af Handicaprådets arbejde 

2014-2017 

Stinne Skammelsen deltager 

 
 

TIL ORIENTERING/BESLUTNING 

3.1 

Kl. 18.10 – 

18.15 

Nyt fra organisationer, forvaltninger og politi-

kere. •   

 

EVENTUELT  

4. 

Kl. 18.15 – 

18.25 

Evaluering af dagens møde v/Anette Poulsen 

- Hvordan er mødet forløbet? 
Evaluering: mødet i dag ingen bemærk-

ninger. 

Da Nauja trækker sig kan hun ikke vare-

tagen posten i brugerrådet for kørsels-

kontoret. 
 

KOMMENDE MØDER 
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• Konstituering nyt Handicapråd 

• Orientering om den nye hjemmesideløsning og 

dens tilgængelighed  

v/Per Ryolf, Kommunikationsafdelingen 

 

 


