
 

  

 

Referat af Handicaprådets 1. ordinære rådsmøde den 3. 
februar 2021 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat 
Referat godkendt uden bemærkninger. 

3. Oplæg om ledsagerordningen og BPA  

Handicaprådet havde inviteret Borgercenter Handicaps (BCH) vicedi-

rektør, Mette Boskov Vedsmand, med på første ordinære rådsmøde og 

bedt om et oplæg om ledsagerordningen og BPA-ordningen (Borgers-

tyret Personlig Assistance). Mette holdt sit oplæg, hvor udgangspunk-

tet var aktuelle tal om visitation og målgruppe for ordningerne og det 

lovmæssige udgangspunkt. Derudover blev brugen af rådighedstimer 

adresseret i oplægget. 

Ledsagerordning  

Mette lagde ud med ledsagerordningen jf. §97 i Lov om Social Service 

(serviceloven), en støtte på maks. 15 timer om måneden, som kommu-

nen kan bevillige til borgere mellem 12 og 67 år med en betydelig og 

varig funktionsnedsættelse, der ikke kan færdes uden for hjemmet uden 

ledsagelse. Med ordningen kan borgerne få mulighed for at deltage i 
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aktiviteter uden hjælp fra familie, venner, mv. Ledsagerordningen skal 

medvirke til integration og øge muligheden for selvstændighed. Mette 

fortalte bl.a., at der er sket en stigning i antallet bevillinger til ledsagelse. 

I 2019 var antallet med en bevilling til ledsagelse 780, hvilket steg til 913 

i 2020. Det ser BCH som et tegn på en øget bevidsthed om og efter-

spørgsel efter ledsagelse.  

Borgerstyret Personlig Assistance 

Herefter præsenterede Mette BPA-ordningen, der jf. servicelovens §96, 

er et kontanttilskud til dækning af de udgifter, der er ved ansættelse af 

hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig 

og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Disse borgere har et 

behov, hvor det er nødvendigt at yde en særlig støtte. Tilskuddet er be-

villiget til at foranstalte en arbejdslederrolle, som borgeren selv skal 

kunne varetage. Det vil sige, at borgeren selv skal annoncere behovet 

for hjælp, afholde samtaler, formidle arbejdsopgaverne, osv. Det er an-

derledes med arbejdsgiverrollen, som borgeren kan udlicitere til et 

firma, der varetager de administrative opgaver såsom udbetaling af løn, 

skatteforhold, forsikringer, mv. Der er i BCH i alt bevilliget 81 BPA-ord-

ninger. 17 af disse har udmålte rådighedstimer, hvor hjælperen er til 

stede, men kun undtagelsesvist udfører hjælp til borgeren. Det oplyses, 

at rådighedstimer primært bruges til natten, hvor timerne har karakter 

af overvågning eller tilkaldevagt og at kun to borgere har rådighedsti-

mer udmålt til dagtimerne. 

Efter oplægget blev der lagt op til dialog og spørgsmål. Udover Mette 

fra BCH, deltog også borgercenterchef på myndighedsområdet Lise 

Valentin Bayer, områdecheferne Camilla Kyhl og Merete Lefeldt samt 

fagkonsulent Michelle Keep, der alle kunne bidrage med viden på om-

rådet.   

Fra Handicaprådet blev der bl.a. sat spørgsmålstegn ved ledsagerord-

ningens timeantal på 15 timer samt aldersbegrænsningen på 12-67 år. 

Der er viden om, at timeantallet er fastlagt i lovgivningen og ikke noget, 

som BCH kan gøre noget ved. Kritikken lyder dog på, at det er i uover-

ensstemmelse med lovgivningens gængse lyd omkring et fagligt skøn 

ift. den enkelte borger og vedkommendes situation.  

Der bliver derudover spurgt ind til, hvordan det forholder sig for bor-

gere, der udover ledsagelse har brug for personlig hjælp. Hertil bliver 

der svaret, at det er en forudsætning, at borgen kan deltage i aktiviteten 

uden hjælp fra ledsageren. Ledsageren er ikke nødvendigvis faglært in-

den for området, hvorfor borgeren skal kunne deltage uden hjælp fra 

ledsager. Ved behov for personlig pleje kan der fx suppleres med hjem-

mehjælp. 

Der bliver spurgt, om man kan få ledsagelse, hvis man bor på botilbud, 

hvortil svaret er, at det kan man godt. Typisk vil antallet af timer dog 

være mindre end de 15 timer om måneden, da borgere bosiddende på 

et botilbud oftest vil kunne få ledsagelse i et vist omfang af personalet 

på botilbuddet.  
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Rådet er interesseret i at vide, om der er særlige karakteristika ved dem, 

som søger om en bevilling til ledsagelse, men det har BCH ikke statistik 

på, da det ikke er tilladt at registre på baggrund af handicap. Forvaltnin-

gens fornemmelse er dog, at det primært er borgere over 26 år, med 

enten svære bevægelses- eller synshandicap, erhvervet hjerneskade el-

ler lign. Fælles for målgruppen er det dog, at det er borgere, som kan 

deltage i aktiviteten på egen hånd, men blot har brug for ledsagelse til 

og fra aktiviteten. Et rådsmedlem påpeger i forlængelse heraf, at borge-

ren selv, skal kunne efterspørge ledsagelse.  

Ifølge BCH, vælger langt de fleste deres egen ledsager og meget få væl-

ger at benytte de ledsagere, som kommunen stiller til rådighed. BCH 

oplever også en større tilfredshed blandt de borgere, der selv har valgt 

ledsager. Den selvvalgte ledsager skal i sidste ende ansattes af BCH. 

Rådet er desuden nysgerrige efter at høre mere om muligheder for og 

brug af frivillige ledsagere samt, hvad status er på, hvorvidt borgere på 

botilbud kan få socialpædagogisk bistand med på ferie via egenbeta-

ling. Da tiden er knap ift. dagsordenen lover BCH at vende tilbage med 

skriftligt svar.  

Der bliver fra rådet stillet spørgsmål til, om der er et minimum ift. hvor 

lille et behov borgeren må have for hjælp til at få bevilliget en BPA-ord-

ning. Hertil er svaret, at der intet fast er i lovgivningen, og det er en vur-

dering fra gang til gang. Der er altså intet minimum, men det bliver på-

peget, at det er borgere, som har et massivt behov for hjælp. BCH skøn-

ner, at det på nuværende tidspunkt er 10-12 timer om dagen, der er den 

mindste bevilling og at den største slags bevilling er til borgere med 

behov for dobbelthjælp (f.eks. behov for to til løft med lift).  

Handicaprådet takkede for Mettes præsentation og BCH’s input og be-

svarelser ift. diverse spørgsmål.  

4. Oplæg om intentionen med BPA og dilemmaer bl.a. ift. debatten 

om rådighedstimer 
Handicaprådet havde inviteret Thomas Krog, politisk chef i Muskel-

svindsfonden, til at holde et oplæg om intentionen med BPA og dilem-

maer på området.  

Thomas fortalte, at området er under voldsomt pres, ikke kun i Køben-

havns Kommune, men i hele landet. Det er blevet betydeligt sværere at 

få en BPA-ordning sammenlignet med for 10 år siden. 

Han fortæller om styrken ved BPA-ordningen, der giver borgerne mu-

lighed for at leve et selvstændigt liv, hvor hverdagen ikke skal skema-

lægges efter, hvornår hjælpen kommer som fx ved hjemmehjælp. Det 

er tilmed en fordel med BPA-ordningen, at borgerne selv ansætter de-

res hjælpere, hvilket ofte giver en mere stabil hjælp og lavere grad af 

udskiftning i folk i hjemmet end ved brug af andre services fra kommu-

nen.  

De borgere, der ikke visiteres til BPA er nødsaget til at konkretisere hvor-

når de gør hvad i løbet af dagen ned i de små detaljer, hvilket kun efter-

lader en lille personlig frihed og ingen mulighed for spontanitet.  
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Thomas argumenterer, at rådighedstimer kun er et hjørne af problemet. 

Spørgsmålet er, hvor meget man vil kompensere borgere med handi-

cap. En række afklarende spørgsmål er: skal borgere med handicap 

have mulighed for hhv. uddannelse eller arbejde, at stifte familie, et ak-

tivt og socialt fritidsliv ude af huset, at bestemme over sit eget liv? Skal 

de faste gøremål gøres på bestemte tidspunkter? Og skal aktiviteterne 

ud af huset begrænset til 4 timer om ugen? 

Der blev herefter åbnet op for dialog, hvor både Thomas og BCH-med-

arbejderne var klar til at besvare spørgsmål.  

Der blev spurgt ind til en sammenligning af udgifter på det sociale om-

råde mellem de store byer i Danmark, hvortil Thomas svarer, at Køben-

havns Kommune ligger under de andre store byer som f.eks. Aarhus i 

antal af bevilligede BPA-ordninger. Mette tilføjer, at det bl.a. skyldes, at 

man i København har ’Den sociale hjemmepleje’, som der gøres brug af 

i stedet for BPA, når borgeren har et mindre støttebehov. Hun forklarer i 

forlængelse heraf, at BPA-ordninger i Københavns Kommune visiteres 

til borgere med et meget stort behov, og at kommunen deraf har færre 

med dyrere ordninger i sammenligning med de øvrige 6-byer.  

Der bliver i forlængelse heraf spurgt ind til om antallet af BPA-ordnin-

ger i Københavns Kommune på 81 er godt eller skidt. Hertil svarer Tho-

mas, at han mener, det er en fejl, hvis det vurderes, at en borger ikke kan 

få en BPA-ordning, hvis vedkommende har brug for mindre end 12 ti-

mers hjælp om dagen. Den hjælp som en borger kan få med en BPA er 

langt mere fleksibel end den hjælp en borger kan få efter andre bestem-

melser.  

Der bliver derudover spurgt ind til antallet af afslag på BPA-ordninger, 

eftersom Thomas fortæller, at det er blevet sværere at få bevilliget en 

BPA-ordning. BCH vil vende tilbage med et konkret svar herpå. Janne 

Sander gør opmærksom på, at langt størstedelen af borgere der får af-

slag på en BPA-ordning ikke vil anke afgørelsen – dels pga. manglende 

overskud og dels på baggrund af en tillid til, at kommunen visiterer i 

overensstemmelse med loven.  

Slutteligt bliver der spurgt ind til, hvor mange der har fået afslag ift. en 

BPA-ordning, fordi borgeren ikke selv var i stand til at være arbejdsle-

der. Thomas samt medarbejderne fra BCH påpeger, at man har ret til at 

få kurser i at være leder, hvorfor man ikke bare kan afvise borgeren, hvis 

vedkommende i første omgang ikke har disse egenskaber. Hvis det bli-

ver vurderet, at en borger ikke kan varetage opgaven, vurderes det som 

det næste, om vedkommende kan blive i stand til det. Hvis det er tilfæl-

det, bliver der givet kurser heri. Derudover er det også værd at nævne, 

at borgeren undervejs kan få hjælp og støtte, hvis vedkommende ople-

ver udfordringer med at varetage arbejdslederrollen.  

Handicaprådet takkede Thomas for sit oplæg og viden på området og 

sagde farvel til ham og medarbejderne fra BCH inden næste punkt på 

dagsordenen.  
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5. Orientering om undersøgelse af fire daginstitutioner i klynge 

VVKC under Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Handicaprå-

dets spørgsmål til forvaltningen 

Katrine Palsby fra Handicaprådet informerer kort om en undersøgelse af 

en række daginstitutioner, der er blevet fortaget med nogle bekym-

rende resultater. 

Undersøgelserne blev igangsat i 2020 af Borgerrådgiveren og Intern 

Revision efter massive forældreklager. Handicaprådet finder det foruro-

ligende, at en af de daginstitutionerne, der er under stor kritik af BR og 

IR har basisbørn (børn med handicap).  

Katrine blev opmærksom på undersøgelsen før jul 2020 og er forundret 

over, hvorfor Handicaprådet ikke er blevet gjort opmærksom på under-

søgelserne. Handicaprådet har sendt en række spørgsmål til Børne- og 

Ungdomsforvaltningen (BUU), hvilket har foranlediget en invitation til 

et dialogmøde mellem Handicaprådet og BUF’s borgmester og admini-

strerende direktør, der bliver afholdt i marts måned.  

Handicaprådets politikere på området erkender, at det er en fejl, at Han-

dicaprådet ikke er orienteret om sagen og synes, det er nogle gode 

spørgsmål rådet har opstillet samt, at de besvarede spørgsmål skal ta-

ges op efterfølgende i rådet.  

6. Tilbageblik på 2020 og hvad skal der ske i 2021? 

Der bliver lagt op til at høre, hvad rådet tænker ift., hvad der skal ske i 

2021 udover det ønskede fokus på undersøgelsen jf. punkt 5. Janne 

Sander lægger op til, at det skal vurderes, om rådet tør satse på en kon-

ference i efteråret, hvilket skal besluttes på Handicaprådets 2. ordinære 

rådsmøde, eftersom det kræver tid at planlægge. Derudover er det 

værd at overveje, om erfaringen med den digitale platform Teams, kan 

anvendes fordelagtigt fremadrettet i nogle henseende (f.eks. i forbin-

delse med møder med de andre nordiske lande). Der er delte meninger 

om brugen af Teams, da nogle mener, det er rigtig godt, andre mener 

det er bedre med fysiske møder, men en blanding kunne også være en 

mulighed. Der bliver lagt op til nytænkning ift. møderne fremadrettet.  

Ønskerne fra rådet til emner i 2021, er:  

- mere fokus på fysisk tilgængelighed (bl.a. budgetforslag om til-

gængelighed på legepladser) 

- mere fokus på børneområdet 

- elbiler 

- FN’s verdensmål i handicapregi 

- borgerforslaget om at flytte handicapområde til regionen 

- opfølgning på mødet der blev afholdt mellem overborgmester og 

forvaltningens øvrige råd vedrørende økonomi på socialområdet.  
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7. Eventuelt 

Der var intet til eventuelt.  
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