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Handicaprådets høringssvar til Udviklingsplanen 

 

Handicaprådet er glade for at blive inddraget i arbejdet med Udviklingsplanen og finder overordnet, 

at Borgercenter Handicap med Udviklingsplanen er på rette vej mod at kunne yde en mere 

kvalificeret sagsbehandling. 

 

Med dette høringssvar ønsker Handicaprådet dog at gøre opmærksom på områder og væsentlige 

problemstillinger, som Udviklingsplanen bør forholde sig til. Som en generel og overordnet 

bemærkning savner Handicaprådet en større grad af borgerperspektiv i Udviklingsplanen. 

 

Behov for alarmberedskab 

Handicaprådet er bekymret over, at Udviklingsplanen ikke adresserer det store problem, at 

Borgercenter Handicap ikke er i stand til at reagere tilstrækkeligt hurtigt på akut opståede 

problemer. Hvis et essentielt hjælpemiddel, såsom en loftlift fx går i stykker, skal denne repareres 

med det samme, og borgere skal mødes af en medarbejder, der har forståelse for, hvor vigtigt det er, 

at der handles hurtigt. Handicaprådet foreslår, at der laves en procedure for alarmberedskab, der 

sikrer, at alle medarbejdere i BCH kan reagere hurtigt så borgere med behov for akut hjælp er sikre 

på at få den. 

 

Tilbud om fast sagsbehandler  

Handicaprådet har gentagende gange ved møder med Implement påpeget, at en fast sagsbehandler 

ikke er afgørende for alle borgere med handicap. For nogle er det af større betydning, at de har 

kontakt med den medarbejder, der har mest viden om det specifikke hjælpemiddel, bil, mv. 

Handicaprådet ser gerne, at det i Udviklingsplanen understreges, at en fast sagsbehandler er et 

tilbud til borgerne. I den bedste af alle verdener fik borgere med handicap en fast koordinator til at 

sikre, at man som borger kun skal forholde sig til en person, men samtidig modtager hjælp fra de 

mest kvalificerede medarbejdere.  

 

Kompetenceudvikling af medarbejdere i Borgercenter Handicap 

For at skabe en anerkendende og effektiv sagsbehandling bør det være udgangspunktet og en 

grundindstilling hos BCH/sagsbehandleren, at der er tillid til borgernes udtalelser, hvilket ofte ikke 

synes at være tilfældet i dag. Borgeren er ofte den, der kender sit eget handicap og behov for hjælp 

bedst. Dette vil skabe en bedre kommunikation, empowerment af borgeren i stedet for yderligere 

passiv klientgørelse og samtidig ikke mindst bidrage til at lette sagsbehandlingen væsentligt hos 

medarbejderne, der herved undgår at skulle gå omveje for at opnå information om borgeren, som de 

kan skaffe hos borgeren selv. I reelle fagspecifikke tilfælde, som fx læger der udtaler sig om 

diagnoser mv., skal tredjepart naturligvis inddrages. 
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I forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejdere bør der også være fokus på, at 

medarbejderne opnår kendskab til og forståelse for virkeligheden, som den ser ud for en borger med 

handicap, således at der bliver truffet realistiske, holdbare og implementérbare løsninger, i stedet for 

”skrivebordsløsninger”, som det sker i flere tilfælde i dag. Kompetenceudviklingen skal altså ikke 

kun være af teoretisk karakter, men også indebære praksiskendskab fx via korte praktikker eller 

lignende, ligesom at det generelt bør indføres, at bevillinger og løsninger altid skal vurderes ud fra 

om de reelt kan gennemføres i virkelighedens verden og ikke bare teoretisk.  

 

Det vil desuden være ønskværdigt, at medarbejderne får en større viden om forskellige handicaps. 

Der vil være meget vundet i forhold til vellykket kommunikation og effektiv sagsbehandling, hvis 

medarbejderne har en forståelse af, hvad det vil sige at leve med forskellige former for handicaps.  

 

Helhedsorienterede indsats som kendetegn 

I Udviklingsplanen nævnes det flere steder, at der skal arbejdes helhedsorienteret, hvilket 

Handicaprådet er helt enig i, og mener, at dette er så vigtig en pointe, at det bør være et såkaldt 

kendetegn for Borgercenter Handicap. Helhedsorientering indebærer fx at se hver enkelt borgers 

livsforløb og livssituation i et bredere og længere perspektiv, både pga. at dette vil hjælpe borgeren, 

men i lige så høj grad fordi at dette vil være samfundsøkonomisk formålstjenesteligt. Det kunne fx 

være, at der også tages hensyn til borgerens omgivelser, herunder andre familiemedlemmer, 

eksempelvis ved at tilbyde aflastning til familier, så de får mere overskud i hverdagen, det vil ofte 

være en god og bæredygtig investering, også økonomisk. Et andet eksempel kunne være, at 

bevillige en borger ledsagelse, bil eller andet, så vedkommende har reel mulighed for at forblive en 

aktiv samfundsborger, i stedet for fx at ”visne hen”, udvikle følgesygdomme eller lign., både for 

borgerens skyld, men i lige så høj grad for at undgå, at borgeren fremadrettet belaster den offentlige 

økonomi.  

 

Økonomi og serviceniveau 

Handicaprådet finder det bekymrende, at der ikke er afsat flere penge til området i forbindelse med 

implementeringen af Udviklingsplanen, når der stilles krav til øget produktivitet samt en forbedring 

af medarbejdernes viden og serviceniveau. Det er vigtigt, at der er en balance mellem disse, således 

at medarbejderne har mulighed for at leve op til Udviklingsplanen og stadig leve op til de krav, der 

stilles til produktivitet.  

 

Det fastlagte serviceniveau må ej heller stå i vejen for det individuelle skøn, ift. hvad der er 

nødvendig for, at borgeren bliver ligestillet med andre borgere, ved at blive kompenseret for sit 

handicap, og for at BCH kan opfylde sin kerneopgave med at ”… københavnere med handicap kan 

udfolde deres potentiale for livskvalitet og mestring af eget liv”.  

 

Der skal være klare og tydelige retningslinjer for sagsbehandlingen, som medarbejderne kan følge, 

men der skal samtidig være plads til, at medarbejdere kan foretage individuelle skøn baseret på den 
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enkelte sagsbehandling. Handicaprådet ser det som en oplagt mulighed, at give medarbejderne et 

større ansvar samt muligheden for at tage beslutninger på egen hånd. Dette vil først og fremmest 

lette sagsbehandlingen i form af hurtigere afgørelser, og kan samtidig bidrage til, at medarbejderne 

bliver gladere og mere motiverede for deres arbejde. 

 

Slutteligt skal det påpeges, at der på første side af Udviklingsplanen beskrives et udgiftspres 

grundet øget antal af borgere med handicap, og at Handicaprådet ikke værdsætter denne 

formulering. Udgiftspresset skyldes ikke borgere med handicap, men i stedet den politiske 

prioritering af økonomi.  

 

Med venlig hilsen 

 

Handicaprådet i København 

 

 

 


