
   

  

 

Referat af Handicaprådets 3. ordinære rådsmøde den 
16. juni 2021 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen for Handicaprådets 3. ordinære rådsmøde godkendes 

uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat af Handicaprådets 2. ordinære rådsmøde godkendes uden be-

mærkninger.  

3. Oplæg om seksuel sundhed 

Marlene Linnebjerg Kudsk, sundhedsfaglig konsulent i Borgercenter 

Handicap holdt et oplæg om seksuel sundhed hos borgere med handi-

cap, herunder hudsult og hvorledes det gribes an i praksis. Marlene har 

været sygeplejerske i 25 år og har været tilknyttet Københavns Kom-

mune i 9 år.  

Center for Børn med Handicap (CBH) har stor fokus på seksualitet. Det 

er noget, der fylder meget hos de unge, særligt unge med udviklings-

hæmning. Derfor fylder det også hos pædagogerne, som medtænker, 

hvordan der kan arbejdes pædagogisk omkring dette.  

Konkret arbejdes der med seksualambassadører, sanser og hudsult, 

seksualpolitik og et opslagsværk, der giver konkrete tips til, hvordan 

man arbejder med konkrete problematikker. Derudover er der tre seksu-

alitetsvejledere.  
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Forskning viser, at der er øget risiko for overgreb, hvis man har et udvik-

lingshandicap og derfor har Borgercenter Handicap også udarbejdet en 

beredskabsplan, så der er klare retningslinjer for hvordan man som 

medarbejder skal forholde sig i en sådan situation. 

  

I arbejdet med de unge arbejdes der konkret med grænser ift., hvad 

man ikke må, hvornår man skal spørge om lov, hvordan det fx kan føles 

at blive krammet, hvis man ikke har lyst til at blive krammet. Vi har som 

mennesker brug for berøring og der gøres opmærksom på, at ’hudsult’ 

kan give ændret adfærd. Pædagogisk massage er et nyt tiltag, som Cen-

ter for Børn med Handicap gerne vil igangsætte, hvilket forudsætter ud-

dannelse af nogle medarbejdere, så massagen kan udføres af voksne, 

som de unge har en tryg relation til. 

 

Medarbejdere på kommunens botilbud for børn med handicap er klædt 

på til at tale om, hvad der sker med kroppen, når man går i puberteten – 

dette ansvar ligger formelt i skoleregi, men erfaringen er, at det ofte ikke 

sker i tilstrækkelig grad. Derudover fortæller Marlene også kort om sam-

arbejdet med forældrene.  

 

Den efterfølgende dialog var bl.a. en drøftelse af, hvad man kan gøre for 

børn hhv. over og under 15 år, dilemmaer forbundet med børn, hvis fy-

siske og kognitive udvikling ligger langt fra hinanden samt udtrykket 

’kroppen som arbejdsbord’. Et udtryk der referer til at mange borgere 

med handicap kan opleve, at deres krop er et ’arbejdsbord’ for professi-

onelle og at en reaktion på dette kan være at man som borger dekobler 

sig fra sin krop, fordi det er den mest overskuelig måde at være tilstede 

på i situationen. At man har ret til sin egen krop, er noget man skal lære 

allerede som barn, slår Marlene fast.  

Derudover blev der talt om, at det kunne være en god ide at lave et te-

maarrangement om unge og seksualitet for forældre, som et forebyg-

gende tiltag. Rådet spurgte derudover ind til, hvordan der arbejdes 

med forskellige former for seksualitet og kønsopfattelser. Marlene be-

kræftede, at det er noget de i høj grad har fokus på og oplever et behov 

for at lære mere om, så de i endnu højere grad kan støtte de unge i de-

res pubertet. Af samme årsag har seksualvejledere og ambassadører 

også for nyligt haft en oplægsholder til at fortælle om LGBT+.  

 

4. Manglende tillid mellem kommunerne og borgere med handicap 

Forud for drøftelsen af punktet om manglende tillid mellem borgere og 

kommune var der et kort oplæg fra hhv. Pernille Baungaard, medstifter 

af For Lige Vilkår og Mikkel Boje, administrerende direktør i Socialfor-

valtningen.  

Pernille indledte med at fortælle, at det var erfaringer fra hendes datters 

overgang fra børne- til voksenområdet, der var udslagsgivende ift. at 
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være med til at stifte foreningen. For Lige Vilkår er en landsdækkende 

og diagnosetværgående forening for familier med børn, der har særlige 

behov på grund af handicap eller kronisk sygdom Foreningen har over 

600 medlemmer, altovervejende forældre, der ved medlemskab af for-

eningen kan få støtte i form af råd og vejledning, bisidderhjælp, tema-

oplæg, netværk mv.  

Pernille fortæller, at det er positivt at vi nu ikke længere taler om, hvor-

vidt der er et problem på handicapområdet, det er åbenlyst for alle, 

men at denne erkendelse stadig mangler at lede til fundamentale æn-

dringer i systemet. Pernille udtrykker bekymring for at samfundet er ved 

at blive delt op i to – dem der kan kæmpe selv på den ene side og dem 

der er afhængige af systemet af systemet på den anden side. 

 

Videre fortæller Pernille, at helt almindelige forældre, der har et barn 

med handicap, kommer i en udsat position, når der ikke er tillid og ind-

dragelse i samarbejdet med kommunen. Det bliver almindeligt, at for-

ældre oplever stress og at deres sociale liv og beskæftigelse bliver på-

virket. Det bliver meget utrygt, når der ikke er tillid til at dem, dvs kom-

mune, der er sat i verden for at hjælpe en. Pernille forklarer, at når noget 

er utrygt, kan vi enten flygte eller kæmpe, men i socialsystemet kan man 

ikke gøre så meget. De der kan kæmpe deres egen sag, de har en fordel, 

men dem der ikke kan selv, de resignerer.  

 

Mikkel Boje anerkender indledningsvist vigtigheden af tillid mellem 

borgere og kommune i sit oplæg, og medgiver også at der på trods af 

en fælles ambition om tillid, stadig er et stykke vej for at lykkes. Tillids-

dagsordenen fylder derfor i København, som i så mange andre kommu-

ner.  

 

Derudover skitserer Mikkel nogle af de overordnede linjer og politiske 

udmeldinger, der er i gang på området, herunder Regeringens evalue-

ring af det specialiserede socialområde, KL’s 3-års plan for socialområ-

det, anbefalingerne fra Det Centrale Handicapråd mv. Også den netop 

indgåede økonomiaftale for kommunerne, hvor der ikke er afsat ekstra 

midler til det specialiserede socialområde berøres.  

 

Derefter fortæller Mikkel om rammen for arbejdet med tillid, hvor kvali-

tet i sagsbehandlingen samt forventningsafstemning er centralt i tillæg 

til at blive mødt med ordentlighed. Der bliver desuden henvist til gap-

analysen ved at nævne dilemmaer som økonomi, fragmentering og lov-

givning. Til slut fortæller Mikkel, at arbejdet med tillid i Socialforvaltnin-

gen er et langt sejt træk uden snuptagsløsninger, men at forvaltningen 

allerede arbejder med flere af DCH’s anbefalinger og har investeret 

midler i at skabe en bedre servicekultur. Derudover er der er gang i 

nogle gode samarbejds- og partnerskabskonstellationer, så der i fælles-

skab kan udvikles gode løsninger.  

 



 

Socialpolitik og Udvikling 4/5 

 

 

 
Den efterfølgende drøftelse beskæftiger sig bl.a. med spørgsmålet om 

systemet har tillid til borgerne, hvor det konstateres, at kløften er gensi-

dig, ligesom der tales om en strukturel mistillid, der fx kommer til ud-

tryk i forbindelse med genbevillinger. Der henvises til en undersøgelse 

om kvaliteten af den kommunale hjælp, hvor 18 pct. angiver, at hjælpen 

kommer for sent – hvad er prisen, økonomisk såvel som menneskeligt, 

spørges der til?  

 

Det fremføres, at det halter med tillid i sagsbehandlingen, fordi man 

ved at økonomi spiller en stor rolle. Det forslås, at man lægger kortene 

på bordet og tydeliggøre, hvad det er for nogle motiver og vilkår, sags-

behandlerne har med ind i mødet. For borgerne er det ikke altid tyde-

ligt, hvem der skal betale hvad og hvorfor beslutninger bliver truffet 

som de gør. Det er væsentligt, at forvaltningen arbejder med formidling 

af hvorfor der sker, hvad der sker, for det er grundlæggende frustre-

rende ikke at vide, hvad der sker. Der er behov for gennemsigtighed 

både for borgere og medarbejdere. I den forbindelse forslås det, at man 

laver et overskueligt flowchart, som beskriver processerne, så de for-

skellige skridt bliver gjort tydelige. Mette Boskov Vedsmand, der er vi-

cedirektør i Borgercenter Handicap, siger, at kvalitetsstandarderne, som 

blev lavet for et par år siden, netop var et forsøg på at skabe gennemsig-

tighed, men at dette ikke var det rigtige greb, bl.a. fordi det var behæftet 

med en besparelse. Det skal være tættere på og være muligt at tilpasse 

individuelt, siger hun.  

 

Mette fortsætter, med at sige, at systemet er sat i verden med lovgiv-

ning og økonomi, og forklarer, at når systemet bliver presset, bliver re-

aktionen typisk et fokus på fx overholdelse af sagsbehandlingsfrister, re-

geloverholdelse og objektive tal, men sætter spørgsmålstegn ved, om 

der i virkeligheden er behov for noget helt andet? 

 

Det leder videre til spørgsmål om sagsbehandlerne har nok tid til at 

dyrke dialogen og relationen, og der spørges i den forbindelse til, hvad 

man kan gøre ift. øget brug af tro- og love erklæringer? Det forklares, at 

tro- og loveerklæringer allerede bruges der, hvor man må – f.eks. ved 

kvikkassen, og at det er svært at bruge mere, særligt der hvor man skal 

sikre, at der sker en økonomisk prioritering. Rådet spørger, om der er en 

oversigt over, hvor man kan bruge tro- og loveerklæringer, hvilket der 

følges op på. Mikkel beder i den forbindelse om at rådet videre formid-

ler evt. gode erfaringer fra andre kommuner, hvis rådet kommer i besid-

delse af viden om dette. Videre siger han, at visitationsudvalg jo ikke er 

dannet af kærlighed, men er et eksempel på, hvordan systemet forsøger 

at håndtere en udfordring og styre økonomien på en ensartet måde. 

Mikkel giver udtryk for, at det kan være tillidsfremmende, hvis man i 

fremtiden kan lave en anden og mindre voldsom brug af visitationsud-

valg, hvilket er en af de ting, han håber kunne komme ud af den aktuelle 

analyse i forbindelse med en arbejdet for en styrket servicekultur i 
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forvaltningen. Københavns Kommune er en stor kommune, der kan på-

virke de rammer, der er på området, afslutter Mikkel. 

5. Valgarrangement i efteråret – d. 8. november 2021 

Ideer til valgarrangementet, som finder sted i efteråret blev drøftet. 

Vælgermødet plejer at være en klassisk paneldebat med spidskandida-

ter og spørgsmål ift. forskellige temaer. Hertil er der forslag om dialoger 

i mindre grupper, hvor der netop er plads til dialog og ikke bare debat.  

Det drøftes om personlige fortællinger kan være afsæt for dialog/debat 

og virke som en teaser op til arrangementet.  

Der bliver spurgt ind til, om der bliver lavet debatter ude på f.eks. boste-

derne. Der er forslag til, at man kan lave en lille turne, hvor politikere 

kommer rundt. Derudover påpeges det, at det kunne være interessant 

at sætte en professionel debat op mellem f.eks. Enhedslisten og Social-

demokratiet ift., hvad man kan gøre i København. 

Det forslås desuden, at handicapkonventionen kan tænkes ind i valg-

kampen.  

Sekretariatet skal sende en ’save the date’ ud til politikerne. 

6. Status på arbejdet med muligheden for at indsamle borgernes er-

faringer på handicapområdet 
Der gives en kort status på, hvad arbejdsgruppen har drøftet ift. ind-

samling af københavnernes erfaringer med kommunen. Arbejdsgrup-

pen er landet på løsningen, hvor erfaringer indhentes via et kort spørge-

skema, der kan bidrage til Handicaprådets arbejde. Der er tilslutning til 

at dette fra de øvrige i rådet. 

7. Eventuelt 
Til eventuelt var der forslag om at der udsendes et statement fra Handi-

caprådet, hvor der udtrykkes bekymring over, at der ikke er afsat penge i 

økonomiaftalen til handicapområdet samt Ydelseskommissionens an-

befaling om at fjerne diagnosetillægget. Gyda har lavet et udkast, som 

sekretariatet arbejder videre på. 

Derudover blev Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets behandling af 

HF Inklusion drøftet, og der blev givet en status på sagen. 
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