
 

Referat 

 

 

Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune 

Mandag den 18. november kl. 17.30 – 19.30 

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

 

Medlemmer: 

Jan Andersen – Scleroseforeningen (Formand) 

Ivan Mott – Udvalget for Teknik & Miljø (Næstformand) 

Christian Plank – Udvalget for Job & Arbejdsmarked 

Martin Stokholm – Udvalget for Erhverv og Turisme 

Rikke Zwisler – Udvalget for Børn & Ungdom 

Erik Rønnekamp Holst – Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (Orlov) 

Søren Bo Hansen (V)  – Stedfortræder for Erik R. Holst  

Christian Fjeldsted Andersen – Udvalget for Kultur & Fritid 

Erik Jørgensen - Hjernesagen 

Karin Zwisler - Dansk Fibromyalgiforening 

Bjarne Jørgensen – Diabetesforeningen 

Erik Bahn - Dansk Handicap Forbund (midlertidig udtrådt) 

Nelli Øvre Sørensen - SIND 

 

Suppleant Michael Korn 

Suppleant Anders Bredsdorff 

 

 Referent: 

Elsebeth Kirk Muff, projektdirektør 

Afbud fra Tina F. Nicolaisen, Udvikling & Kommunikation 

Afbud:  

Erik Jørgensen, Michael Korn 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden (17.30 – 17.35) 

Herunder orientering om eventuelle justeringer af sidste mødes referat. 

 

Beslutning: 

Dagsorden blev godkendt. 
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Dato:9. decemberr 2019 
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Et ekstra punkt om ’Mødeplan 2020’ blev besluttet. 

 

2. Borgerrådgivers årsrapport (17.40 – 18.10) 

Borgerrådgiver giver et oplæg om de særlige problemstillinger hun oplever at borgerne kommer med – 

problemer og udfordringer borgerne har i mødet med kommunen. Oplægget vil sætte særligt fokus på 

børn med særlige behov. 

 

V. Lene Munck Vilstrup 

 

Beslutning: 

Borgerrådgiverens oplæg er sendt ud sammen med referatet. 

 

Handicaprådets bemærkninger: 

Dejligt at høre, at det fokus og det arbejde, der har været indenfor det specialiserede børneområde har 

båret frugt. 

 

 

3. Familiedialog – en del af den samlede indsats for et sammenhængende børneområde i Lejre 

Kommune (18.10 – 18.35) 

En orientering om programmet ”Et sammenhængende børneområde i Lejre Kommune” med særlig 

vægt på indsatsen”familiedialog” som er en samarbejds- og kommunikationsplatformen. 

 

Indsatserne drøftes i handicaprådet (18.30 – 19.00) 

  

V.  Helle Dydensborg og Thomas Bisgaard  

 

Beslutning: 

Helle Dydensborgs oplæg er sendt ud sammen med referatet. 

Thomas Bisgaard havde aftalt med Rikke Zwisler, at hun overtog hans rolle i formidling af oplægget 

 

Handicaprådets bemærkninger og spørgsmål: 

I hvor lang tid gemmes ’tråden i familiedialog’?  

Familiedialog ikke er et sagsbehandlingssystem. Beslutninger og afgørelser dokumenteres i 

sagsbehandlingssystemet. Forældrene beslutter om og hvad der evt ’gemmes’ og deles med andre fra 

familiedialogen. 

Kan forældre oprette en familiedialog?  

Forældre kan bede om, at der oprettes en dialog. Når dialogen først er oprettet, kan forældre starte en 

’ny tråd’. 

 

Hvornår bliver forældrene i første om gang involveret.  

Når trivslen er udfordret ud over, hvad der kan klares via den almindelige dialog via Aula (idrætstøj, 

madpakker, lektier etc.). Familiedialog erstatter ikke møder, men understøtter det løbende samarbejde.  

 

Vigtigt at være opmærksom på de forældregrupper, der har vanskeligt ved at kommunikere skriftligt! 

 

Kan man installere et oplæsningssystem i Familiedialog?  

Det er i dag muligt at få oplæst indhold i Familiedialog via programmet ’Adgangforalle’, som kan 

downloades gratis. Hvordan man konkret gør, er en del af den vejlening som både medarbejdere og 



  

 

forældre, der bruger Familiedialog får. Gitte (projektleder for Fælles om familierne) supplerede med at 

fortælle, at der er fokus på at udvikle visuelle redskaber i Fælles om familierne. 

 

Hvordan håndteres tavshedspligt i kompetenceteams?  

Der kan tages enkeltsager med, hvis forældrene har givet samtykke til  at oplysninger kan deles med 

deltagerne i kompetenceteamet.   

 

Implementeringen af indsatsen følges meget tæt i UBU. 

 

 

4. Budget 2019/2020 (19.00 – 19.05) 

En gennemgang af 2019-budgettet og det kommende 2020-budget. 

 

V. Jan Andersen  

 

//: Bilag: Budgetoversigt 

 

Beslutnning: 

Jan fremlagde et ønske om at øge Handicaprådet budget (samlet i størrelsesordenen ca 17.000 kr.), så 

der i budgettet er midler til: 

- Konferencedeltagelse  

- Transportudgifter ifm arbejdsgruppemøder  

 

Rådets medlemmer drøftede, at det kan ’være op ad bakke’ at øge bevillingen i en tid med økonomisk 

opbremning.  

Jan Andersen drøfter ønsket på et møde med Henrik Nielsen. 

 

5. Nyt fra arbejdsgrupper (19.05 – 19.15) 

• Plejecentre (Nelli , Jan) 

• Bevæg dig for livet (Bjarne) 

• Tilgængelighedspulje (Ivan, Bjarne, Jan) 

 

 

V. Jan Andersen 

 

Beslutning: 

• Plejecentre (Nelli , Jan) 

o Ikke noget nyt. 

• Bevæg dig for livet (Bjarne) 

o Der har ikke været møde siden sidst. Næste møde i januar 2020. 

• Tilgængelighedspulje (Ivan, Bjarne, Jan) 

o Det er gået godt med ombydningen af Domus Felix. ”God adgang” har godkendt 

ombygningen. Der er 346.000 kr tilbage i tilgængelighedspuljen i 2019. Der er afsat 500.000 

kr i 2020.  
 

Handicaprådets bemærkninger: 



  

 

Rådet har tidligere besluttet, at næste tilgængelighedsprojekt er Hvalsø Kulturhus. Rådets fokus er bl.a. 

på indgangspartiet (gelænder og justering af dørpumper),syntetisk tale i elevatoren, teleslynge, 

handicaptoilettet og at etablere opmærksomhedsfelter for blinde i det eksisterende  gulv. 

Arbejdsgruppen skal være proaktive ift at opsøge et samarbejde omkring den planlagte ombygning af 

Byens hus. 

 

6. Gensidig orientering (19.15 – 19.25) 

Emner af relevans for de øvrige medlemmer af handicaprådet 

Beslutning: 

Ingen punkter 

 

7. Mødeplan 2020 – nyt punkt 

Flere medlemmer har udfordringer med mødedatoer 2020.  

 

Beslutning 

Alle møder i 2020 rykkes til d. 4. mandag i måneden.  

Mødedatoer for 2020: 

Mandag d. 24. feb. 

Mandag den 27. april 

Mandag den 22. juni 

Mandag den 28. september 

Mandag den 23. november 

Samt overrækkelse af handicapprisen lørdag den 28. november.  

Møderne afholdes kl. 17.15-19.45 

 

8. Eventuelt (19.25 – 19.30) 

 

Beslutning: 

• Christian: Evaluering af handicapprisoverrækkelsen.  

o Der var bred enighed om, at arrangementet og særligt forplejningen var god. 

 


