
 

Referat 

 

 

Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune 

Mandag den 16. april 2018 kl. 17.00 – 19.00 

Mødelokale 1 (i kælderen) Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø 

 

Medlemmer: 

Christian Plank – Udvalget for Job & Arbejdsmarked 
Martin Stokholm – Udvalget for Erhverv og Turisme 
Ivan Mott – Udvalget for Teknik & Miljø 
Rikke Zwisler – Udvalget for Børn & Ungdom 
Erik Rønnekamp Holst – Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 
Christian Fjeldsted Andersen – Udvalget for Kultur & Fritid 
Jan Andersen - Scleroseforeningen 
Erik Jørgensen - Hjernesagen 
Karin Zwisler - Dansk Fibromyalgiforening 
Bjarne Jørgensen – Diabetesforeningen 
Erik Bahn - Dansk Handicap Forbund 
Nelli Øvre Sørensen - SIND 
 

Referent: 

Tina F. Nicolaisen, Sekretariat & Udvikling 

Afbud:  

Erik R. Holst (suppleant Flemming Damgaard kan ikke deltage), Erik Bahn, Nelli Sørensen 

Christian Plank; suppleant Fredering Dahl deltager. 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden (17.00 – 17.10) 

Herunder orientering om eventuelle justeringer af sidste mødes referat. 

 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt. 

Foreslår at punktet vedr. godkendelse af forretningsorden udsættes til der foreligger en godkendelse af 

kommmuissoriet for tilgængelighedspuljen. 

 

2. Tema: Ulighed i sundhed (17.10 – 18.20) 
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Dato: 18. april 2018 
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Lejreborgere med udviklingshæmning og psykisk sygdom der bor i eget hjem 

 

Forholdene i Lejre Kommune for psykisk syge og udviklingshæmmede borgere i eget hjem, 

herunder; 

 de faktuelle/praktiske forhold vedr. støttekontaktpersoner og udviklingshæmmede og psykisk syge, 

herunder 

o er der sammenfald/forskel i gruppernes behov for støtte 

o hvad er de typiske opgaver en støttekontaktperson udfører 

o hvem får besøg og hvor ofte 

 værdier der påvirker livskvaliteten hos målgrupperne, herunder forhold som: 
o ensomhed, 

o beskæftigelse/aktivering, 

o deltagelse div. tilbud i idrætsforeninger, oplysningsforbund, kulturelle tilbud, 

o evt. deltagelse i tiltag der er til gensidig gavn for flere målgrupper 

 
V. Inger Bagge afdelingsleder i Center for Job & Social, Anne Røder leder af Solvang og Socialpsykiatrisk 
Center og Michael Jørgensen leder af Bramsnæsvig og Bofællesskaberne. 

 

Beslutning:  

Inge Bagge: afdelingsleder for Team Social, Integration og Misbrug.  

Beskæftiger sig med det specialiserede voksensocialområde og visitationen af ydelser. 

Fokus er ikke så meget på diagnoserne med mere på, hvordan borgerne fungerer i hverdagen – hvordan 

de fungerer med deres funktionsnedsættelse. 

Borgeren henvender sig selv, eller kommer via pårørende eller væresteder, jobcentret eller via børn og 

unge. 

Oplever meget ensomhed blandt borgerne. Stor tendens til at folk inden for deres målgruppe isolerer sig. 

Hjælper borgere til behandling – og hjælp til at håndtere deres økonomi og praktiske opgaver. 

De fleste med en udviklingshæmning har kontakt til pårørende, hvorimod de psykisk syge har mindre 

kontakt med andre mennesker. 

Har 156 borgere der får støtte.  Lejre Kommune har et højt serviceniveau i forhold til andre kommuner. 

Arbejder med at få flere frivillige ind i arbejdet . Men med et fokus på at frivillige ikke skal overtage for 

meget eller at der bliver væsentlige huller hvis den frivillige ikke dukker op. Balancegang – som man skal 

være opmærksom på. Også fokus på de mange forskellige former for frivillighed. Hvad skal vi gøre for at 

fastholde en frivillighed så den ikke bliver for sporadisk. Eller være opmærksomme på at tilpasse vores 

behov til de frivillige. 

Michale afdelingsleder af Bramsnæsvig Bofællesskaber:  

Tilbud til de udviklingshæmmede. Har ca. 10 % af Lejre Kommunes udviklingshæmmede borgere 

tilknyttet (15 i alt ud af de i alt 156) bofællesskaberne De fleste er i meget tæt kontakt med familien. 

Borgerne får støtte fra 1-4 timer om ugen. Hjælper med at opbygge relationer eller praktiske ting.  



  

 

 ¼ af dem går til en eller anden fritidsaktivitet – ¾ går ikke til noget. Er ikke typisk overvægtige. Flere bor 

hjemme, og hjemmesygeplejeskern kommer i hjemmet ved behov. 

Er typisk en borgergruppe der har svært ved at skabe nye relationer, men hvorvidt der er tale om 

ensomhed vides ikke. 10 ud af de 15 borgere er beskæftiget i en form for arbejde. 

Anne Røder afdelingsleder af Solvang og socialpsykiatrisk center 

Tilbud til borgere med psyiske problemstillinger. Borgergruppen som de kommer hos er lige så forskellig 

som alle andre borgere.  

Hjælpen til den enkelte – starter hos myndigheden, som afklarer hvilke behov borgeren har og hvilken 

hjælp borgeren har brug for. Ensomhed et problem. Mange har en ensomhedsfølelse. Meget forskelligt 

hvor mange timer der allokeres til den enkelte. Det kan være fra 1 time hver 14 dag til flere timer om 

ugen. 

Arbejder mere og mere med borgeren i grupper, hvilket også understøtter arbejdet med de sociale 

relationer mellem borgere. 

Sp. Er det livslang støtte eller bliver de selvhjulpne på et tidspunkt?  

Sv. Nogen kommer til at kunne klare sig selv. Andre kan klare sig med ganske lidt hjælp og nogen skal 

have livslang hjælp. Ikke mulighed  for at trække statistik på det. 

Sp. Det forebyggende arbejde hvor ligger det? Feks forebyggelse af angst, som vi ser meget hos mange 

unge mennesker. 

Jobcentret arbejder med forebyggelse. Men svært at arbejde med forebyggelse, for svært at spore og se 

hvornår de debutterer med angsten.   

Der er større misbrugsproblemer og selvmordsproblemer blandt gruppen – men vi har ikke statistik på 

gennemsnitslevealderen hos gruppen. 

Sp. Hvad med sundhedstjek hos de borgere der bor i eget hjem gennem støtte kontaktpersonerne. 

Sv. Der gives støtte til at komme afsted til lægen. Ved ikke om denne gruppe får et årligt sundhedstjek.  

Meget varieret hvordan man går til borgerne og hvad man snakker om og opfordrer dem til. Mange 

borgere der er meget dårlige vil generelt nødigt have ret megen kontakt med kommunen. 

 

3. Godkendelse af revideret forretningsorden (18.20 – 18.30)  

 

v. Jan Andersen 

 

//: Bilag ”Forretningsorden” 

 

 

Beslutning: 

Afventer godkendelse af kommissoriet for tilgængelighedspuljen 

 



  

 

4. Status tilgængelighedspuljen (18.30 – 18.40) 
Herunder kort orientering om processen omkring Handicaprådets involvering i prioritering af puljen 

v. Jan Andersen 

Beslutning: 

DH afholder møde i næste uge om udkastet til kommissoriet – giver Center for Service & Ejendomme 

bemærkninger til kommissoriet, så de kan nå at komme på den politiske dagsorden til maj. 

Handicaprådets involvering i disponering af tilgængelighedspuljen skal afprøves i en 2-årig periode. 

På Handicprådets septembermøde deltager Jannick  Christensen fra Center for Service & Ejendomme 

samt en repræsentant fra GoAdgang i forbindelse med den videre proces omkring 

tilgængelighedsindsatser. 

 

5. Gensidig orientering (18. 40– 18.55) 
Emner af relevans for de øvrige medlemmer af Handicaprådet 

V. Jan Andersen 

Beslutning: 

Bjarne: Den nye Sundhedsprofil for 2017 er blevet offentliggjort: Lejre kommunes borgere har det 

generelt godt, men bevæger sig for lidt og drikker mere end den gennemsnitlige dansker gør.  

Får 3 – 4 % sager tilbage fra Ankestyrelsen, hvor borger får medhold i sin klage.  

Rikke: Sidder i udvalget Cafa (Center for afklarende og socialt afklaring). I gang med et projekt – 

omkring tykke/overvægtige børn. Vil tilbyde Lejre Kommune at være med i projektet. Vil gerne finde 

nogle børn fra Lejre Kommune som skal deltage i projektet. Projektet er i sin opstartsfase. 

Martin: Spørger ind til hvordan går det med affaldssorteringen – for de handicappede borgere. 

Da det medfølgende informationsmateriale var svært forståeligt. 

Erik: 9. april havde Erik og Erik fortræde for Teknik & Miljøudvalget. 

Jan: Jan og Ivan skal den 19. april til Holbæk Kommune og fortælle om vores Handicapråd. 

26. april afholdes der møde i Taastrup om Handicappolitiske emner, og repræsentanter fra hcr 

deltager. 

Den nye parkeringsplads ved Hvalsø Station – har ikke været i høring.  

Lokalplanen har været i høring. 

Rikke har fået protokoleret spørgmålet om hvorvidt Handicaprådet kan være med til at drøfte 

placeringen af Handicappladser. 



  

 

Handicaprådet drøftede forslaget og Teknik & Miljøudvalget tager Handicaprådets  forslag med tilbage, 

herunder at de disponerede handic appladser placeres anderledes og tættere på rampen samt at 

udvidde pladserne fra 2 til 3 pladser.   

Ivan tager emnet vedr. protokoleringen omkring inddragelse af Handicaprådet ved placering af 

handicappladser med til administrationen.  

Jan, Erik og Erik inddrages i en efterfølgende  høring. 

  

Eventuelt (18.55 – 19.00) 

 

Beslutning: 

 

 


