
 

  

 

Referat af Handicaprådets 2. ordinære rådsmøde den 
6. april 2021 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen for Handicaprådets 2. ordinære rådsmøde godkendes 

uden bemærkninger.  

 

2. Godkendelse af referat 

Referat af Handicaprådets 1. ordinære rådsmøde godkendes uden be-

mærkninger.  

 

3. Oplæg om klagesager og Ankestyrelsens rolle 

Mette Boskov Vedsmand, vicedirektør i Borgercenter Handicap, holdt 

oplæg om klagesager og Ankestyrelsens rolle.  

 

Der er to typer af klager, realitetsklager og formalitetsklager. En reali-

tetsklage, er en klage over afgørelsen på en lovbunden ydelse, f.eks. en 

klage over afslag på ansøgning om merudgift, et hjælpemiddel, mv. 

Denne behandles af Ankestyrelsen, hvis kommunen fastholder sin afgø-

relse. En formalitetsklage kan være en klage over formelle forhold, f.eks. 

sagsbehandlingstiden, sagsbehandleres adfærd mv., over udøvelsen af 

faktisk forvaltningsvirksomhed, f.eks. måden hvorpå hjemmevejledning 
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gives eller over en administrativ afgørelse, som er noget der vedrører 

kommunens serviceniveau. Formalitetsklager behandles af kommunen.  

 

Borgercenter Handicap arbejder med læring af klager. Mette fortalte 

om, hvordan de arbejder med at forebygge dem der er begrundet i fejl 

og utilstrækkelig kommunikation. Metoderne ’Styrket Borgerkontakt’ og 

’MiniFOKUS’ bruges af medarbejdere, teams, afdelingsleder og koordi-

natorer ligesom der i borgercenterets omstillingsplan er fokus herpå i 

sporet ’Goddag, hvem er du?’, hvor der er fokus på god dialog og ser-

vicekultur. Klagesagsstatistikken gennemgås på udvidede centerledel-

sesmøder og juristerne bruger et sagsstyringsskema, hvor læringspoin-

ter skrives ned i forbindelse med behandling af klagen og drøftes med 

ledelsen samt anvendes i undervisning, workshops, mv. Ledelsestilsynet 

udtager klagesager, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Der arbejdes 

også med forskellige modeller ude i de lokale enheder, for at samle op 

på viden fra klagerne 

 

Omfanget og udviklingen af klagesager hos Borgercenter Handicap 

blev tilmed præsenteret (ekskl. klager vedrørende ”børneparagraffer”).  

Omfanget af formalitetsklager har siden 2018 ligget på et nogenlunde 

jævnt niveau, dog med en nedgang fra 87 modtagne klager i 2018 ift.  

77 modtagne klager i 2020. Klagernes indhold er overvejende relateret 

til sagsbehandling og manglende svar, hvilket er forbedret fra 2018 til 

2020, men det er stadig de emner, som fylder mest. Omfanget af reali-

tetsklager siden 2018 har været faldende fra 551 modtagne klager i 2018 

mod 446 modtagne klager i 2020. Der hvor der er flest klagesager, f.eks. 

i Modtagelsen, er også der, hvor der træffes flest afgørelser. 

 

Ankestyrelsens omgørelsesprocenter fra 2018 og 2019 indikerer, at an-

tallet af hjemviste- og ændrede sager er faldet stabilt på børnehandi-

capområdet, men steget med cirka 20 procentpoint på voksenhandi-

capområdet. Københavns Kommunes omgørelsesprocenter i 2019 er 

nogenlunde de samme som gør sig gældende på landsplan.  

 

Borgere med handicap har i hele landet gennem en årrække ikke følt sig 

inddraget tilstrækkeligt i sagsbehandlingen af deres egen sag. Blandt 

andet på baggrund heraf er der indgået et partnerskab mellem Kom-

munernes Landsforening (KL) og Danske Handicaporganisationer 

(DH), der skitserer 5 principper for god borgerinddragelse, hvilket skal 

styrke retssikkerheden.  

 

Fra rådet kom der spørgsmål til Mette om, hvilket niveau der er accepta-

belt ift. klager, hvortil Mette svarede, at de ikke arbejder ud fra et be-

stemt tal. Derudover blev der spurgt ind til, hvordan kravene påvirker 

Borgercenter Handicaps arbejde. Hertil svarede Mette, at slageffekten 
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ved, at der skal dokumenteres så meget er, at skønnet er trukket ud, og 

det kan være grænseoverskridende for sagsbehandler og borger, at der 

skal spørges meget detaljeret ind til borgerens liv. Mettes vurdering er, 

at hvis der skal dokumenteres og beskrives, så detaljeret som Ankesty-

relsen vil have det, er det nogle meget svære spørgsmål, der skal stilles 

og besvares.  
 

4. Oplæg om skolevægring og inklusion 

Kathe Bjerggaard Johansen, formand for Landsforeningen Autisme, 

holdt oplæg om skolevægring og inklusion.  

 

Inklusion 

I 2012 blev der gennemført en lovændring om inklusion, hvorefter der 

har været stor fokus herpå. Inklusion handler om at fastholde eleverne i 

børnefællesskaberne ved at de indgår i de almindelige klasser med den 

nødvendige hjælp. Her får eleven støtte i mindst ni timer ugentligt.  

Kathe forklarer, at økonomien spiller en stor rolle, da økonomiske incita-

menter har været en stærkt motiverende faktor for skolerne, hvilket har 

givet en stigning i inklusionsprocenten.  

 

Det er børn med omfattende behov for socialpædagogisk støtte på 

grund af svære fysiske eller psykiske handicap der henvises til special-

undervisning. Vejen til et specialtilbud er, at der skal ske en indstilling til 

kommunens Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR). Herefter 

skal der ske en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV), hvorefter der 

træffes en beslutning om iværksættelse af specialpædagogisk bistand.  

Opbakning til inklusion på forvaltningsniveau har været stort, men min-

dre på skolelederniveau og endnu mindre blandt lærer, da det er dem, 

som står med problemerne i praksis.  

 

Skolevægring  

Skolevægring er sammenhængende med inklusion, og Kathe foreslår at 

termen skolefravær benyttes. Der kan være tale om problematisk og be-

kymrende skolefravær. Det skal forstås som når et barn/ung i den skole-

pligtige alder ikke eller kun sjældent kommer i skole. Kathe fortalte, at 

der er fire typer af problematisk skolevægring: 1) skolevægring, grundet 

psykosociale årsager, hvor forældrene er opmærksomme på fraværet, 

2) pjæk, der ikke skyldes acceptable årsager, og forældrene ikke er op-

mærksomme på fraværet, 3) forældreinitieret fravær, som kan være 

motiveret af ligegyldighed over for skolen fra forældrenes side, eller 

manglende evne til varetagelse af barnets behov for skolegang og 4) 

skoleinitieret fravær, som skyldes skolebaserede beslutninger og foræl-

drene er vidende herom. Fravær fra skole er et stigende problem, og 
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det er ikke klart, hvad grunden hertil er. Dog kan en faktor være målet 

om at flest mulige skal inkluderes i den almindelige folkeskole.  

 

Kathe fortæller, hvordan skolevægring kan gribes an. Man skal gå ud fra 

at alle børn gerne vil gå i skole, og når dette ikke lykkedes, er det ikke et 

spørgsmål om at barnet ikke vil, det er fordi barnet ikke kan. Man skal 

tænke, at hvis et barn kan gå i skole er det meget sjældent, at vedkom-

mende ikke er i skole. Skolevægring er et symptom på, at der er noget 

som forhindrer barnet i at komme i skole – man skal blive nysgerrige på 

de bagvedliggende årsager. 

 

Der er ikke et entydigt svar på, hvorfor et stigende antal børn rammes af 

skolevægring eller problematisk skolefravær. Det kan være psykiske, fy-

siske og sociale problemstillinger hos barnet/den unge, samarbejde og 

trivsel i klassen, problematikker i familien, samfundets præstationskrav 

og utilstrækkelige rammer og ressourcer i skolen blandt andet som kon-

sekvens af inklusionsloven. Symptomer på skolevægring kan være fysisk 

ubehag, manglende appetit, dårligt humør, nervøsitet, opstart at kon-

flikt med søskende og manglende lyst til at stå op.   

 

Børn med autisme har ofte større risiko for skolevægring. Landsforenin-

gen Autisme har lavet en undersøgelse i 2019, hvor 35 procent, af dem 

som indgik i undersøgelsen, oplevede skolevægring og 15 procent 

havde ikke været i skole i mere end et år. Ofte forekommende årsager til 

skolefravær hos børn med autisme er negative erfaringer, sensoriske 

udfordringer, andre forståelser og logikker, mangel på kompenserende 

tilgange og en manglende evne til at kommunikere omkring det, der er 

svært.  

 

Kathe pointerer, at tidlig indsats er vigtig. En skole i København – Øster 

Farimagsgade skole - er et godt eksempel. Skolen har f.eks. en social-

rådgiver som tager sig af skolefravær og der arbejdes på skolen med ini-

tiativet ’Barnets Stemme’. Der tales med barnet om de problematikker, 

der kan gøre sig gældende. Der er skemaer og eksempler på, hvordan 

sådan en snak kan være, og der er sat god tid af til initiativet.  

 

Opfordringen fra Kathe er, at man på alle skoler kan lave en skolevæg-

ringspolitik. Der skal være snak om, hvordan man tager hånd om pro-

blematikken, både forebyggende og når det er sket, samt hvem der har 

ansvaret for at initiere handling. En skolevægringskonsulent er en mu-

lighed, som kan have et overblik, har en specialiseret viden på området, 

mv. Rådet opfordrer til forslagene, Kathe er kommet med, tages med vi-

dere til f.eks. Børne- og ungdomsudvalget.  
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5. Drøftelse af, hvordan borgernes stemmer indsamles  

Handicaprådet er interesseret i at indsamle borgeres erfaringer på han-

dicapområdet og i forlængelse heraf i højere grad inddrage deres stem-

mer i dialogen med kommunens forvaltninger og politiske udvalg. Det 

blev drøftet, hvilke muligheder, der er, hvilke aspekter, man skal være 

opmærksom på, mv.   

Der var bred opbakning fra rådet til forslaget. Forskellige opmærksom-

hedspunkter blev pointeret, f.eks. at det er en bred målgruppe, hvorfor 

der er meget at tage hensyn til, og at det er et stort arbejde. Man skal 

være opmærksom på alle typer af modtagere. Der er f.eks. borgere med 

kognitivt handicap, som kan have svært ved at forstå nogle spørgsmål, 

hvorfor de skal have tilpassede spørgsmål. Derudover blev interessen 

for at spørge de pårørende også meldt ind. De kan komme med nogle 

beretninger udover det borgerne selv kan komme med.  

 

Drøftelsen førte til nedsættelsen af et udvalg med fire rådsmedlemmer, 

som sammen med sekretariatet arbejder videre med projektet ift. hvad 

der er muligt, hvilket vil blive præsenteret for hele rådet senere.  

 

6. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt på dagsordenen.  
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