
 

  

 

Referat af Handicaprådets 1. ordinære rådsmøde den 4. 
februar 2020 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt.  

2. Godkendelse af referat 

Dagsorden er godkendt.  

3. Status på Udviklingsplanen 2017 og Omstillingsplan på handicap-

området 

Borgercenterchef i Borgercenter Handicap, Mette Boskov Vedsmand, 

gav en status på Udviklingsplanen 2017 og Omstillingsplanen på handi-

capområdet. 

Udviklingsplanen 2017 

Med afsæt i oplægget gav Mette en status for Udviklingsplanen på myn-

dighedsområdet 2017, som man siden har arbejdet med. Overordnet 

skal Udviklingsplanen sikre en øget brugertilfredshed, et højere service-

niveau og en øget livskvalitet. Udviklingsplanen består af fem målsæt-

ninger: Professionel borgerdialog, Styrket faglig kvalitet, Rettigheder, 

Attraktiv arbejdsplads og Ressourcer i balance. Fokusset på de fem spor 

skal bl.a. sikre en minimal gentagelse af fejl, højne kvaliteten af afgørel-

ser og har resulteret i en række kompetencekrav til nyere sagsbehand-

lere. 

Man har ligeledes opstillet en række succeskriterier for Udviklingspla-

nen, herunder bl.a. overholdelse af sagsbehandlingsfrister, færre for-

malitetsklager, større medarbejdertrivsel og en øget brugertilfredshed. 
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I henhold til succeskriteriet for overholdelse af sagsbehandlingsfrister 

er sagsfristoverholdelsen på de tre største sagsområder (handicapkom-

penserede ydelser, personlige hjælpemidler og tekniske hjælpemidler) 

steget fra 62% i juni til 79,5% i oktober 2019 og ligger dermed tæt på 

retssikkerhedslovens § 3 om 80%. Det skyldes bl.a. at muligheden for 

partshøring er blevet reduceret til ti dage. 

Yderligere har brugertilfredshedsundersøgelsen vist, at der er kommet 

en øget brugertilfredshed. Dog kan det være vanskeligt at anvende un-

dersøgelsens resultater, da svarprocenten har været lav. Det blev drøf-

tet, hvorvidt man reelt når ud til de borgere, der har relevans for under-

søgelsen, og hvorvidt selektionsprocessen kan gøres anderledes frem-

adrettet. Dog med forbeholdet for, at det stadig er muligt at sammen-

ligne med tidligere års resultater. 

Faglig og økonomisk omstillingsplan for BCH 2021-2025 

Med omstillingsplanen er formålet at skabe en ny struktur og et nyt skel-

let i Borgercenter Handicap, herunder i måden, hvorpå sagsbehandlere 

fremadrettet skal arbejde på.  

I forlængelse heraf udtrykte Handicaprådet en bekymring omkring, at 

mange unge borgere får placeret deres sag i modtagelsen, selvom de 

hører til i ungeteamet. Forklaringen herpå forlyder, at der tidligere har 

været fejl i sagsbehandlingen, f.eks. i forbindelse med udbetaling af 

ATP. Derfor besluttede man at flytte de berørte sager over i modtagel-

sen, selvom de oprindeligt hører til børne- og ungeområdet.  

Det er planlagt at starte en tilbagelægning af sager til ungeområdet i 

marts 2020. Det medfører at en større andel af børn og familier, hvis sa-

ger er i modtagelsen, flyttes til børne- og ungeområdet.  

Det gælder primært børn og unge med infantil autisme, fysiske handi-

caps og udviklingshæmning. Det er besluttet med argumentet om, at 

sagsbehandlere på børne- og ungeområdet arbejder med forskelligar-

tede problematikker og derfor har et kendskab til forskellige samar-

bejdspartnere.  

I forlængelse af oplægget drøftede Handicaprådet opløsningen af For-

ældrerådet. En kritik fra Forældrerådet er bl.a., at det har været vanske-

ligt at navigere i lovgivningen på handicapområdet. Handicaprådets 

forslag til problematikken er bl.a., at en borger skal have én fast sagsbe-

handler. Fagligheden ønskes prioriteret og man skal have tilknyttet en 

sagsbehandler, der er inde i den pågældende sag. Derudover er der ef-

terspørgsel efter sagsbehandlere, der er specialister indenfor forskel-

lige områder. 

Slutteligt blev det bestemt, at Mette Boskov Vedsmand giver en ny sta-

tus på omstillingsplanen til 2. ordinære rådsmøde til april 2020.  

4. Meddelelse 

Handicaprådet fik en rundvisning i Borgercenter Handicaps nye lokaler i 

Telehuset.  
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5. Tilbageblik på 2019 og hvad skal der ske i 2020? 

Under punktet blev det drøftet, hvad der skal på dagsordenen på kom-

mende rådsmøder. Rådet havde følgende bemærkninger: 

- Temaet bosteder var et stort ønske fra flere rådsmedlemmer. 

Herunder hvordan kvaliteten på bostederne kan hæves. Det kan 

være konkrete forslag til forbedringer, så det kan tages med vi-

dere til Socialudvalget. 

 

- Yderligere blev det foreslået at drøfte temaet ”Det hele liv for 

mennesker med handicap”, så der både kommer fokus på bolig, 

fritid og beskæftigelse. 

 

- Det blev besluttet at status på Udviklingsplanen og kvalitetssik-

ring på handicapområdet løbende tages op på rådsmøderne. 

 

- Det blev foreslået at invitere Direktør Nina Eg Hansen til at for-

tælle om budgetseminaret. Handicaprådet ønsker at bidrage til 

at løfte hele socialområdet, hvilket Nina kan være behjælpelig til 

at give konkrete bud på. 

 

6. Meddelelser fra Janne 

 
Martin Winge Andersen er trådt ud af Handicaprådet. Katrine Palsby, 

der tidligere har ageret stedfortræder for Martin, indtræder derfor som 

et fast medlem af Handicaprådet. 

Udsatterådet har inviteret de centrale råd i Socialforvaltningen, herun-

der Frivilligrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungepanelet og Dialog-

forum, til et stormøde for at drøfte økonomien på socialområdet i Kø-

benhavns Kommune. I den forbindelse er Frank Jensen blevet inviteret 

til at deltage. Brevet er sendt og rådet håber på positivt svar. 

Handicaprådet har sendt en henvendelse til Kultur- og Fritidsborgme-

ster, Franciska Rosenkilde, vedr. opførelsen af den nye svømmehal i 

Ørestad, hvor der ikke er taget forbehold for handicapvenlige faciliteter. 

Laura har ligeledes henvendt sig, men har modtaget den tilbagemel-

ding, at det ikke er et lovkrav. Handicaprådet venter fortsat på svar fra 

borgmesteren. 

Handicaprådet er blevet inviteret til Handicaprådenes Dag 2020, der af-

holdes på Nyborg Strand Hotel den 25. februar. Fra Handicaprådet del-

tager Troels. 
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