
 

  

 

Referat af Handicaprådets 3. ordinære rådsmøde ons-
dag den 27. maj 2020 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.  

 
2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt uden bemærkninger.  

 

3. Ny vicedirektørstilling Borgercenter Handicap  

 

Den 1. april 2020 tiltrådte tidligere borgercenterchef i Borgercenter 

Handicap, Mette Boskov Vedsmand, den nyoprettede stilling som vice-

direktør i Borgercenter Handicap. Socialborgmester, Mia Nyegaard, be-

sluttede ultimo oktober 2019 at etablere en koncerndirektion med vice-

direktører i Socialforvaltningens borgercentre. Formålet hermed er, at 

vicedirektørerne skal arbejde med sikre borgercentrenes servicekultur, 

gode overgange for borgerne og en styrket sammenhæng mellem ud-

fører- og myndighedsområdet. På denne måde kommer borgercen-

trene tættere på ledelsen og Socialudvalget, hvilket gør at det drifts-

nære arbejde i borgercentrene kommer tættere på det politiske arbejde 

i udvalget.  

 

De enkelte vicedirektørers ansvarsområder knytter sig til de borgercen-

tre, de hver især er tilknyttet. Derudover har de til opgave at forbedre 

samarbejdet mellem forvaltningens borgercentre. De tre nye vicedirek-

tører arbejder tæt sammen for at lave løsninger, der fungerer på tværs 
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af borgercentrene - bandt andet ved at skabe sammenhæng i indsat-

serne i Socialforvaltningen. En af ambitionerne er således, at borgere 

der har brug for hjælp, i højere grad end tidligere skal kunne tilbydes 

sammenhængende indsatser, der går på tværs af borgercentrene. For 

at dette skal muliggøres, skal de nye vicedirektører i fællesskab arbejde 

for at skabe bedre samarbejde mellem borgercentrene, og dermed ud-

vikle det fælles serviceniveau i forvaltningen. 

 

Mette Boskov Vedsmand understreger, at selvom om der nu er tilføjet 

endnu et ledelsesniveau i Socialforvaltningen, er det ikke ensbetydende 

med at bureaukratiet tyknes. Tvært imod er det væsentligt for alle tre vi-

cedirektører, at deres tilstedeværelse skal kunne lette processer for stab 

og ledelse i borgercentrene, hvorfor de vil bruge deres kræfter mere 

fleksibelt end man hidtil har set. 

 
4. Jan Quist, ny borgercenter chef for udføreområdet i Borgercenter 

Handicap  

Jan Quist, der er ny borgercenter chef for udførerområdet i Borgercen-

ter Handicap, fortæller at han inden sin nylige ansættelse i Københavns 

Kommune, har været ansat som leder for handicapområdet i Holbæk 

Kommune. Derudover har han tidligere arbejdet med misbrug, psykiatri 

samt inde for henholdsvis børne-, unge- og voksenområdet.  

 

Jan Quist tiltrådte stillingen som ny borgercenterchef for udførerområ-

det den 1. marts 2020 og nåede kun at få tre ’almindelige’ arbejdsdage, 

inden alt drejede sig om Corona. Dette har resulteret i, at Jan endnu 

ikke har haft mulighed for at bevæge sig rundt i organisationen og 

møde medarbejderne fysisk, som man normalt ville gøre. På trods af 

den noget anderledes start, har Jan fået et godt indblik i organisationen, 

og er imponeret over, hvor dygtige medarbejderne i staben er, samt 

over, hvor flot de har håndteret Corona og omstillingerne i forbindelse 

hermed.  

 

I sit virke som borgercenterchef på udførerområdet ønsker Jan på kort 

sigt at få styr på Corona-situationen og finde ud af, hvad der kan tages 

med videre derfra. På lang sigt vil Jan arbejde for at lægge mere lang-

sigtede planer for borgercenteret, hvilket taler godt ind i det igangvæ-

rende arbejde med omstillingsplanen. Omstillingsplanen er en faglig 

og økonomisk plan for Borgercenter Handicap i perioden 2021-2025. 

Københavns Kommune befinder sig i en udvikling, hvor flere og flere 

borgere har brug for hjælp og støtte i forbindelse med kortvarige eller 

langvarige funktionsnedsættelser. I forlængelse heraf forventes et sti-

gende udgiftspres. For at kunne håndtere denne udvikling bedst mu-

ligt, vil Borgercenter Handicap arbejde for at skabe bæredygtige løsnin-

ger til borgere med handicap i fællesskab. Derudover er der udvalgt 

fem fokusområdet i omstillingsplanen, der skal sætte fokus på de næste 

fire år. Der vil blive etableret fem arbejdsfællesskaber, der hver især skal 
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arbejde med at skabe bæredygtige løsninger inden for et givent om-

råde. De fem fokusområder er: 

 

 
1. Mere trivsel, tryghed og fællesskab… :  

Det skal arbejdes med at skabe tryghed omsorg og sundhed med 

fokus på (re)habilitet på institutioner samt dag- og botilbud  

2. Ind i fremtiden… :  

Der skal arbejdes for at være medskaber af gode ungdomsliv med 

skolegang uddannelse og beskæftigelse for mennesker med funkti-

onsnedsættelser  

3. Livet er ikke snorlige…:  

Der skal arbejdes for at understøtte mere selvstændige liv med fore-

byggende og mindre indgribende indsatser på voksenområdet i et 

(re)habiliteringsperspektiv  

4. De rette tilbud til borgeren… :  

Der skal arbejdes for at lave attraktive tilbud, der er fleksible og un-

derstøtter et selvstændigt og værdigt liv  

5. Goddag, hvem er du?:  

Der skal arbejdes på at fokusere på god dialog og servicekultur, hvor 

man møder hinanden i øjenhøjde  

  

Arbejdet med omstillingsplanen er blevet udskudt grundet Corona, og 

den videre proces i arbejdet med omstillingsplanen, er at præsentere 

den for Socialudvalget. I løbet af efteråret vil der blive udarbejdet kon-

krete forslag til, hvordan omstillingerne kan implementeres. I forbin-

delse hermed vil der blive lagt stor vægt på medinddragelse, ligesom 

der i den hidtidige proces allerede jævnligt er blevet taget højde for 

Handicaprådets kommentarer. Når de konkrete forslag er udarbejdet, 

skal de godkendes af ledelsen i Borgercenter Handicap, og sidenhen fo-

relægges Socialudvalget i februar 2021. I forhold til finansieringen af 

disse forandringer, vil der blive lagt nogle investeringsforslag, da for-

målet er at lave gode og langvarige løsninger, hvilket ikke kan gøres 

uden omkostninger.  

 

På mødet blev der spurgt ind til, hvad kerneudfordringen er i forbin-

delse med omstillingsplanen. Her supplerer Mette Boskov Vedsmand 

og fortæller, at handicapområdet er mest udfordret på ressourceområ-

det. Herved forstås at der skal arbejdes for at tilvejebringe den nødven-

dige kapacitet, samt at der skal investeres i medarbejderne og udvikling 
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af deres kompetencer. Arbejdes der med kompetenceudvikling, vil det 

også bidrage til i større grad at kunne fastholde medarbejderne i bor-

gercenteret. 

 
5. Omstilling på handicapområdet i forbindelse med Corona  

Lotte Daugaard og Pia Finne fra Center for Selvstændig Bolig og Beskæf-

tigelse (CSBB) fortæller om, hvordan de i CSBB har håndteret Coronak-

risen og hvad de har gjort anderledes. Pia Finne er Proces- og projektle-

der i CSBB og Lotte Daugaard er botilbudsleder for ASPECT, samt leder 

af Kulturhuset Pulsen. De repræsenterer voksne med handicap, som 

har nedsat funktionsevne og/eller autismespektrum forstyrrelser.  

 

Indledningsvis fortæller Lotte og Pia, at Coronaperioden indtil nu har 

været hektisk, men at der også er opstået mange gode tiltag. 

Torsdag den 12. marts blev alle botilbud, dagtilbud og netværkstilbud 

lukket ned, men allerede den 18. februar modtog CSBB nye retningslin-

jer fra forvaltningen om, hvordan de skulle forholde sig til situationen. 

Under nedlukningen har de i CSBB blandt andet arbejdet med me-

ningsskabelse. Det har været vigtigt, så hurtigt som muligt, at få situatio-

nen til at give mening for både medarbejdere og beboere. Der har ligget 

en stor ledelsesmæssigopgave i at være i tæt kontakt med medarbej-

derne, så de kunne føle sig trygge ved situationen og dermed have ro til 

at udføre et godt stykke arbejde på botilbuddene. Dette har til tider væ-

ret udfordret af, at medarbejderne har været bekymrede for selv at 

blive smittet, samtidig med at det har være svært for dem hele tiden at 

få nye retningslinjer at skulle forholde sig til på arbejdspladsen. Botil-

buddene har kørt med fuld bemanding døgnet rundt, og der har derfor 

ligget en udfordring i at sørge for, at alle medarbejdere hele tiden har 

været opdateret på de seneste retningslinjer. Dette har til tider skabt 

usikkerhed og forvirring over arbejdsgange.  

 

I nogle tilfælde har der været udfordringer med at få situationen til at 

give mening for beboerne. Yderligere har der været en udfordring med 

at skabe forudsigelighed, og for mange borgere har det været svært at 

forholde sig til, at der ikke er en tidshorisont på hvornår krisen er ovre.  

 

For borgere der bor i eget hjem, har det været svært at få mening ud af 

besøgsrestriktioner, da de ikke har kunnet forstå, hvorfor de ikke må få 

besøg, når andre mennesker har måtte gå ud i samfundet, arbejde etc. I 

forbindelse hermed, vil det fremover være en fordel at se på om man 

kan differentiere mere inden for området. Alle botilbud blev underlagt 

samme restriktioner, hvilket ikke er meningsfuldt i alle tilfælde, da der er 

stor forskel på beboersammensætningen, og dermed også forskel på, 

hvilken risikogruppe de er i.  

 

Efter 14 dage henvendte nogle pårørende sig til politikerne, med krav 

om, at der måtte igangsættes noget beskæftigelse. Det medførte, at der 
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for medarbejderne i dagtilbuddene Vækstpunktet og Pulsen, har ligget 

en stor opgave i at skulle omstille sig, og begynde at tænke deres arbejde 

på en ny og digital måde. Ved første online visning, havde Pulsen over 

602 visninger. I perioden derefter har der i Pulsen været lavet 2-3 ind-

slag pr. dag. Dette har f.eks. været musik indlæg, guitarspil, dj, historie-

læsning, tv-kok, social færdighedstræning og meget andet. Yderligere 

har det været afholdt fælles psykologtimer, hvor brugerne kunne del-

tage fælles onlinesamtaler med en psykolog. Alt dette har været rigtig 

godt for burgerne, og tilbagemeldingerne på disse tiltag har være meget 

positive.  

 

Under hele nedlukningen har der været fokus på at opretholde kontak-

ten til de brugere, der bor i egen lejlighed. Personalet fra dagtilbuddene 

har gentagne gange været i kontakt med dem, for at høre, hvordan de 

har haft det. Medarbejderne har ligeledes sørget for at etablere kontakt 

til netværkshjælpere, i tilfælde, hvor brugerne ikke har haft nogle pårø-

rende. 

 

Slutteligt fortæller Lotte og Pia, at der vil blive udarbejdet en evaluering, 

der blandt andet også undersøger, hvilke af de nye arbejdsgange det vil 

give mening at holde fast i fremover. Her supplerer Jan Quist og fortæl-

ler at det i Borgercenter Handicap er blevet besluttet at udarbejde en 

evaluering over håndteringen af nedlukningen. Handicaprådet gør op-

mærksomme op, at de ønsker at se disse evalueringsrapporter, når de 

er færdige. 

 
6. Input til dagsorden til møde med Økonomiudvalget  

Det bliver besluttet at fokusere på en sammenligning af 6-by tallene, 

samt at spørge ind til niveauforskellene i kr. brugt pr. borger i 6-byerne. 

Dette for at tydeliggøre, at socialområdet er underfinansieret, samt at 

der bruges færre penge pr. borger i København end i de øvrige 6-byer. 

Gyda Heding anbefaler at rådet presser på med samme dagsorden som 

tidligere år, da en gentagelse vil skabe lydhørhed blandt Økonomiudval-

get.  

 

Det bliver besluttet at sekretariatet skal udarbejde et udkast til dagsor-

den som brugerne derefter kan byde ind på. 

 
7. Eventuelt  

Amalie fra sekretariatet informerer om, at der er åbnet for ansøgninger 

til §18 midler, hvor man kan søge om penge til frivilligt socialt arbejde. 

Ansøgningsrunden løber til den 8. juni kl. 12.00. Alle kan søge, såfremt 

de overholder retningslinjerne for, hvem der kan søge.  

 

Janne oplyser, at der er afgivet et høringssvar omkring forlængelse af 

sagsbehandlingsfrister. 
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