
 

  

 

Referat af Handicaprådets 1. ordinære rådsmøde d. 29. 
januar 2019 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen er godkendt. 

 

2. Godkendelse af referatet 

Referatet er godkendt. 

 

3. Status på udviklingsplanen 

Oplæg v/ Mette Boskov Vedsmand, Borgercenterchef i Borgercenter 

Handicap 

Mette gav en status på Borgercenter Handicaps udviklingsplan, herun-

der baggrunden for udviklingsplanen, fremskridt på området samt frem-

adrettede udfordringer. 

 

Udviklingsplanen har til hensigt at forbedre en række kritikpunkter, som 

har været fremtrædende i Borgercenter Handicap de seneste år, herun-

der kvaliteten i sagsbehandling, overholdelse af sagsbehandlingsfrister 

samt mangel på ressourcer. Udviklingsplanen blev udarbejdet i samar-

bejde med konsulentfirmaet Implement og blev godkendt i 2017. Udvik-

lingsplanen har fire følgende spor; borgerdialog og læringspraksis, kom-

petenceudvikling, ledelsesunderstøttelse samt fast sagsbehandler.  

 

31. januar 2019 

Sagsnummer 

2018-0334043 

 

Dokumentnummer 

 2018-0334043-9 

 

 

Socialpolitik og Udvikling 

Bernstorffsgade 17 

1577 København V 

 

EAN-nummer 

5798009683052 

 

Center for Socialpolitik og Udvikling 

Socialforvaltningen 

Referat 

MØDEDATO Den 29. januar 2019 

TID 19.15-21.30 

STED Københavns Rådhus, Udvalgsværelse 8, stuen 

MØDEDELTAGERE 

 

Mia Nyegaard (B), Badar Shah (Å), Gyda Heding 

(Ø), Klaus Mygind (F), Janne Sander, Steen 

Stavngaard, Elin Johansson, Troels Gamst, Flem-

ming Johansen (stedfortræder for Margit 

Koltze), Hans Jørgen Møller (stedfortræder for 

Sven Knudsen) samt fra sekretariatet Lea Ravn-

Mortensen og Therese Nygaard Lauridsen 



 

Socialpolitik og Udvikling 2/6 

 

 

 

Status på udviklingsplanen 

Der er sket fremskridt på visse områder i Borgercenter Handicap, mens 

der fortsat er store udfordringer på andre områder.  

På børneområdet overholdes sagsbehandlingsfristerne og der har været 

et betydeligt fald i formalitetsklager samt en højere brugertilfredshed. 

Desuden fokuseres der på at arbejde med en tidlig indsats. 

På ungeområdet er der store udfordringer ift. brugertilfredsheden og 

sagsbehandlingsfristerne. Dette skyldes bl.a. vanskeligheder med at 

finde sagsbehandlere, der kender alle paragrafer på både børneområdet 

og voksenområdet og derfor vil man fremadrettet fokusere på at have 

medarbejdere, der er fagligt stærke i hver deres område. 

 

Tilfredsheden med borgernes møde med sagsbehandlerne er steget, 

mens tilfredsheden med sagsbehandlernes overblik over helheden og 

borgernes forløb fortsat halter efter. Borgercenter Handicap er opmærk-

som på, at få sagsbehandlerne til at tænke helhedsorienteret og langsig-

tet ift. borgernes forløb. 

 

Borgercenter Handicap har tidligere haft udfordringer med at overholde 

de økonomiske rammer og det er derfor glædeligt, at Mette kan fortælle, 

at de i 2018 har overholdt økonomien, hvilket den nye demografiregule-

ring bl.a. kan være en af årsagerne til. 

 

Drøftelse af arbejdet med udviklingsplanen 

Handicaprådet pointerer, at en del af utilfredsheden blandt borgerne kan 

skyldes, at processen for at få udskiftet et hjælpemiddel kan være lang-

sommelig. Videre drøfter Handicaprådet implementeringen af én sags-

behandler, som skal være borgerens indgang til kommunen samt råds-

opdelingen i kommunen, herunder opdelingen af Borgercenter Handi-

caps forældreråd og Hjemmeplejens Centerråd. 

Desuden drøftes Revisionsfirmaets rolle ift. at sikre, at de økonomiske 

rammer overholdes i Borgercenter Handicap, hvortil det pointeres, at 

Revisionsfirmaet nu gennemgår sager i Borgercentret to gange årligt, 

med et skiftende fokus.  

 

Det aftales, at Handicaprådet skal mødes med Mette igen om senest et år 

for at høre, hvordan det går med udviklingsplanen og rådgive Borger-

centret i deres indsats. 

 

4. Tema: Overgange mellem forvaltninger 

Oplæg v/ Helle Schnedler og Berit Helt fra Center for Omsorg og Reha-

bilitering 

Helle præsenterede det overordnede princip om, at serviceforpligtelsen 

flyttes fra Socialforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 
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når borgere fylder 65 år. Dette fungerer dog ikke altid i praksis, idet Sund-

heds- og Omsorgsforvaltningens faglighed er sundhedsekspertise og 

omsorgsfaglighed, mens Socialforvaltningen har socialpædagogisk fag-

lighed, herunder handicapfaglighed. Derfor opstår der udfordringer 

med at placere borgere, der både er ældre og har et handicap. Dog er 

den mest betydningsfulde faktor i placeringen af borgeren, hvilke pro-

blemstillinger der fylder mest hos borgeren og dermed borgerens pri-

mære støttebehov. En sådan vurdering er ikke altid simpel og det kan 

skabe udfordringer ift., at man eksempelvis ikke kan bede en borger om 

at flytte, blot fordi serviceforpligtelsen overgår fra den ene forvaltning til 

den anden. Dertil kan borgere opleve et fald i serviceniveauet ved over-

gangen grundet lovmæssige regler som eksempelvis, at borgere over 67 

år ikke kan få tildelt en ledsageordning medmindre de allerede har ord-

ningen inden de fylder 67 år. Forvaltningerne har dog forsøgt at ensrette 

deres kvalitetsstandarder på overlappende områder med henblik på, at 

serviceniveauet i forvaltningerne afspejler hinanden. 

 

Behovet for at finde en løsning på problemstillingen er voksende, idet 

både mennesker med og uden handicap bliver ældre. Derfor er der nu 

etableret samarbejde mellem de to forvaltninger på flere niveauer, hvor 

området drøftes dels på et overordnet plan og dels med fokus på kon-

krete sager af særlig kompleks karakter. Samarbejdet har bl.a. affødt et 

ønske om at få analyseret området nærmere. 

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens to politikker – ældrepolitikken og 

sundhedspolitikken – er begge i tråd med handicappolitikken, da en stor 

del af forvaltningens målgruppe har aldersbetingede funktionsnedsæt-

telser og dermed lignende udfordringer, som borgere med handicap 

har. Derfor har forvaltningen også stort fokus på tilgængelighed, når der 

laves nye tiltag. Desuden har man foretaget en manuel optælling af an-

tallet af borgere, der overgik fra Socialforvaltningen til Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen i 4. kvartal 2018. Resultatet var omkring 50 bor-

gere, hvilket også inkluderer borgere med misbrug og psykiske lidelser. 

Der arbejdes på at skabe et system, der giver et overblik over antallet af 

borgere, der overgår fra en forvaltning til en anden. 

 

Drøftelse af overgange 

Handicaprådet oplever, at der er udfordringer med at imødekomme alle 

borgeres behov på botilbud, når der eksempelvis både skal tages hensyn 

til borgere over 65 år samt unge mennesker. Der må tænkes nyt, da der 

fremadrettet vil være et øget antal borgere over 65 år med behov for at 

komme på botilbud. Samtidig får borgere på førtidspension en lavere 

betalingsevne, når de overgår til folkepension. Der skal tænkes i løsninger 

som er tilstrækkeligt agile til både at rumme borgere, der har behov for 
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socialpædagogisk støtte og borgere, der har et øget behov for sund-

hedsfaglig støtte. 

 

En anden problemstilling på området er, at det ikke altid er tydeligt for 

borgerne, hvorfor nogle borgere overgår til Sundheds- og Omsorgsfor-

valtningen mens andre borgere fortsætter deres støtteordninger i Soci-

alforvaltningen. Når en borger er placeret i Socialforvaltningen grundet 

et handicap, bør borgeren blive i forvaltningen så længe behovet er der. 

En borgers handicap og behov i forbindelse hermed ændrer sig ikke blot 

fordi borgeren fylder 65 år. 

Dertil opleves det, at det ikke altid er tydeligt for andre instanser, hvilken 

forvaltning borgeren tilhører – eksempelvis hvis en borger over 65 år 

indlægges på sygehuset, antages det automatisk at borgeren tilhører 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der er behov for et øget fokus på, 

at opdelingen af borgere ikke nødvendigvis er så firkantet, i takt med, at 

målgruppen af borgere over 65 år er stigende. 

 

Handicaprådet oplever desuden udfordringer i samarbejdet mellem 

hospitaler og kommunen, idet borgere i visse tilfælde risikerer at blive 

udskrevet til gaden en fredag eftermiddag, hvor der ikke er mulighed for 

at få fat i kommunen. Dette kan resultere i, at borgere hurtigt ryger tilbage 

på sygehuset og der arbejdes derfor med at være klar til at modtage bor-

gere uafhængigt af tidspunktet for udskrivelsen. 

 

Videre drøftes det økonomiske aspekt for forvaltningerne ift. målgrup-

pen. Der sker årligt en transaktion på et fast beløb fra Sundheds- og Om-

sorgsforvaltningen til Socialforvaltningen for at kompenserer for udgif-

ter i forbindelse med målgruppen. Det er dog relevant at undersøge, om 

der fremadrettet bliver en forskydning over tid, som gør at det årlige be-

løb ikke afspejler fordelingen af borgerne. 

 

5. Evaluering og fremadrettet arbejde 

Evaluering af Handicaprådets arbejde i 2018 

Der gives generelt udtryk for, at medlemmerne af Handicaprådet er til-

fredse med samarbejdet og dialogen internt i rådet. Desuden gives der 

udtryk for, at det er givende at holde møder ’ud af huset’, da medlem-

merne får et mere praktisk orienteret indblik i handicapområdet. 

Det påpeges desuden, at Handicaprådet skal udnytte sin store diversitet 

af repræsentation og være mere rådgivende ift. det politiske arbejde i 

kommunen. Der kan med fordel fokuseres på ét emne af gangen, så man 

løbende kan få løst nogle af de større problemstillinger på handicapom-

rådet. 
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Der udtrykkes videre et ønske om repræsentation fra yngre stemmer i 

Handicaprådet. Det er dog ikke muligt at ændre i konstitueringen af rådet 

og derfor foreslås det, at man igen har unge som tema på et rådsmøde.  

Dobbeltminoritet foreslås som et andet muligt tema for de kommende 

rådsmøder. Der mangler fokus på at integrere borgere med handicap, 

der har en anden etnisk baggrund end dansk. Det handler bl.a. om at ud-

brede viden, om de muligheder der er ift. foreningsliv og fællesskaber 

for borgere med handicap. 

 

Fremadrettet arbejde 

I 2019 skal Handicaprådet mødes med samtlige af kommunens politiske 

udvalg eller borgmestre. I forbindelse hermed drøftes emner, som rådet 

ønsker at sætte fokus på ved møderne. 

 

Fælles for alle forvaltningerne er, at der er udarbejdet eller skal udarbej-

des en indsatsplan for handicappolitikken. I indsatsplanerne efterspør-

ges en mere konkret beskrivelse af indsatserne, herunder tidsramme og 

økonomiske midler. Kun Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en 

indsatsplan, hvor der er sat tal på indsatserne. Dette giver Handicaprådet 

mulighed for at vurdere og rådgive om prioriteringen af indsatserne. 

 

Beskæftigelses- og Integrationsområdet 

• Beskæftigelsesgraden blandt borgere med handicap skal styrkes. 

Fysisk og psykisk handicap giver nogle varierende behov, som ar-

bejdsmarkedet bør kunne rumme. Borgere bør ikke trækkes 

igennem ressourceforløb, der kan være dels fysisk opslidende og 

dels udfordrende psykisk, særligt for borgere med psykiske lidel-

ser. 

• Flere borgere med handicap skal have en uddannelse, herunder 

bør der sættes særligt fokus på målgruppen mellem 15-25 år. 

 

Sundheds- og Omsorgsområdet 

• Der er udfordringer med overgangen fra Sundheds- og Om-

sorgsforvaltningen til Socialforvaltningen. 

• Ledsageordningen skal italesættes – borgere over 67 år bør også 

kunne få tildelt en ledsageordning. 

 

Socialområdet 

• Handicaprådet har den 17. januar afgivet høringssvar til kvalitets-

standarderne i Borgercenter Handicap. Nedskrivningen af ser-

viceniveauer er ikke værdig for København, som i forvejen har 

lave serviceniveauer sammenlignet med de øvrige 6-byer. Beho-

vet for støtte blandt borgerne bør afgøre niveauet og ikke mang-

lende midler. Ift. det kommende omprioriteringskatalog i forbin-

delse med budget 2020 er det centralt at fokusere på at undgå 

yderligere forringelser i serviceniveauerne. 
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Borgerrepræsentationen har selv vedtaget handicappolitikken 

og det kan derfor ikke passe, at der fortsat skal være besparelser 

på handicapområdet. 

• Ledsageordningen skal italesættes – på bosteder er der begræn-

set mulighed for, at borgere kan komme ud, hvilket modarbejder 

handicappolitikkens målsætninger om et værdigt og selvstæn-

digt liv. Det er særligt et problem for borgere, der ikke har mange 

pårørende i nærheden. 

 

Grundet manglende tid, når Handicaprådet ikke at drøfte de øvrige for-

valtningsområder. 

 

6. Om muskelsvind 

Punktet udskydes til næste rådsmøde. 

 

7. Meddelelser 

Ingen meddelelser. 

 

8. Evt.  

Fællesmøde med Forældrerådet og Centerrådet 

Den 10. april afholdes det tilbagevendende fællesmøde mellem Handi-

caprådet, Borgercenter Handicaps Forældreråd og Hjemmeplejens Cen-

terråd. Centerrådet står for at arrangere mødet i år, men har efterspurgt 

ønsker til dagsordenen fra de øvrige råd.  

Rådet opfordres derfor til at sende evt. input til dagsordenen til Handi-

caprådets sekretariat. 

 

Manglende stedfortrædere 

Der mangler fortsat stedfortrædere for fem af Handicaprådets repræsen-

tanter fra Borgerrepræsentationen. Der mangler stedfortrædere fra føl-

gende partier: 

• Socialdemokratiet (mangler to stedfortrædere) 

• Alternativet 

• Venstre 

• Socialistisk Folkeparti  

Formand Janne Sander opfordrer til, at repræsentanterne fra de oven-

stående partier tager informationen med til deres bagland og beder om, 

at der hurtigst muligt angives stedfortrædere. 

 

Meddelelse fra Elin Johansson 

Elin sidder i Folkeoplysningen og opfordrer derfor til, at der tages kontakt 

til hende, hvis man har relevante emner, der bør drøftes. 
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