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Punkt Emne 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2.  Bemærkninger til referat fra 24.3.22  

Ingen 

3.  Oplæg om beskæftigelsesprojektet KLAP v/leder af KLAP-job, Claus 

Bergman Hansen, og KLAP-jobkonsulent Mannus Andreasson 

Brochure vedlagt dagsordenen  

Klap-job v/Claus B. Hansen orienterede om klap-job, som er en del af 

LEV. Klap-job hjælper med at skaffe job til mennesker med kognitive 

handicap. Der er typisk tale om mennesker på førtidspension. 

Klap-job hjælper også unge i job umiddelbart efter en STU-uddannelse. 

Slides vedlægges referatet. 

Administrationen vil på opfordring fra HHR arbejde videre med et oplæg til 

politisk drøftelse. 

4.  Handicappolitikken v/formanden 

Eksisterende politik vedlagt dagsordenen  

- FSU redegjorde for indholdet i den eksisterende handicappolitik.  

- GTH udtrykte ønske om en debat om hvordan handicappolitikken 

udleves i virkeligheden, hvilket AEH tilsluttede sig.  

- GTH foreslog endvidere, at såvel handicappolitikken som andre 

emner tages op som temamøder, således at HHR-møderne i større 

grad fremadrettet tilrettes med temaer og dermed lidt færre emner 

på dagsordenen. 
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- THG udtrykte i tilslutning hertil et ønske om, at børn og unge tages 

op som et temamøde. 

- LZA ønskede, at handicappolitikken var mere handlingsanvisende. 

- Forsamlingen var enige om, at det kunne være nyttigt med en 

opfølgning på hvorvidt principperne i handicappolitikken blev 

opfyldt. 

- AWI foreslog at man med inspiration fra ældrepolitikken brød 

handicappolitikken ned i mere målbare mål. 

- LZA lagde vægt på, at en der tilrettelægges en proces for 

genbesøget af handicappolitikken 

- KPO foreslog, at der blev nedsat en arbejdsgruppe der med 

inspiration i ældrepolitikken kunne komme med et temaoplæg der 

kunne drøftes på et senere HHR-møde, hvilket AWI tilsluttede sig. 

- AEH mente ikke, at handicappolitikken blev efterlevet, og ønskede 

at efterlevelsen af handicappolitikken indgik i det videre arbejde, 

således at politikken kan afspejles i handling. 

- GTH tilsluttede sig KPO´s forslag om at få nedsat en 

arbejdsgruppe, som kunne komme med oplæg til hvilke initiativer 

og målepunkter der skulle være gældende for de kommende år. 

- FSU foreslog, at arbejdsgruppen som udgangspunkt tog fat i de 

allerede beskrevne indsatsområder (handicappolitikkens side 3) 

 

Konklusionen blev, at der ikke nedsættes en arbejdsgruppe, men at:  

• AEH til fælles drøftelse vil komme med et oplæg om uddannelse og 

arbejde samt sundhed  

• LZA til fælles drøftelse vil komme med et oplæg om inklusion, 

skole- og ungdomsuddannelser 

• PCA til fælles drøftelse vil komme med et oplæg om tilgængelighed 

• GTH og JBI til fælles drøftelse vil komme med et oplæg om bolig og 

daglig miljøskift 

• AWI og GTH til fælles drøftelse vil komme med et oplæg om kultur 

og fritid 

• FSU til fælles drøftelse vil komme med et oplæg om 

helhedsorienterede indsatser 

 

Oplæggene dagsordenssættes løbende, og kan sendes til sekretæren. 

5.  Kort status/orientering v/KPO om:  

- manglende optag af elever på Ullerødskolen, bofællesskabet og 

budgetforhandlingerne  

Punktet udsat til næste møde. 

6.  Eventuelt og mødeplan for resten af 2022. 

GTH ønskede at HHR-møderne fremadrettet blev berammet til 2 timer, 

hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Møde i resten af 2002 afvikles den 

22.9.2022 15.30-17.30 og den 8.12.2022 15.30-17.30. 

Referent  
Klaus Poulsen 

 


