
 

  

 

Referat af Handicaprådets 5. ordinære rådsmøde den 
24. november 2020 

1. Bordet rundt med en overraskelse 

Janne Sander byder velkommen til årets sidste rådsmøde. Normalvis 

ville mødet være afholdt fysik og med en smule julehygge. Grundet co-

rona-situationen er det ikke muligt, hvorfor der i stedet er blevet sendt 

en lille gavekurv ud til alle rådsmedlemmer. Det blev varmt modtaget af 

alle og der bliver takket.  

2. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

3. Godkendelse af referat 

Der har været tekniske udfordringer ift. at komme i besiddelse af refera-

tet fra HR4. Det lykkedes dog lige inden HR5 og det er blevet sendt til 

rådet forud for mødet.  

Referat godkendt uden bemærkninger. 

4. Midtvejsstatus på Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-

2022 

Midtvejsstatussen på handicappolitikken 2018-2022 skulle have været 

temaet for årets konference, som måtte aflystes pga. corona-situatio-

nen. Der blev som et alternativ lavet 12 spørgsmål, hvor borgere med 

handicap, pårørende og andre interessenter havde mulighed for at 
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melde tilbage ift., hvad de synes om implementeringen indtil nu. Det 

var den mest optimale løsning under omstændighederne.  

Handicaprådets sekretariatet fremlagde med udgangspunkt i bilag 1 

Borgernes perspektiver på midtvejsstatus på Københavns Kommunes 

handicappolitik 2018-2022 – rammerne for de 12 spørgsmål og de 

overordnede resultater samlet, men også for hvert af de 12 spørgsmål.  

Det bliver pointeret, fra sekretariat og formand, at det ikke er en viden-

skabelig undersøgelse, men et alternativ til konferencen, og en måde at 

inddrage og give ordet til borgerne. Derfor er det svært at vurdere om 

antallet af besvarelser er tilfredsstillende.  

Medlemmer fra rådet nævner, at der er betænkeligt mange negative 

kommentarer fra besvarelserne, hvilket er opsigtsvækkende, når der var 

bred opbakning til handicappolitikken, da den blev igangsat. Det er mu-

ligvis et tegn på, at implementeringen ikke foregår som håbet.  

Der er enighed om, at opsamlingen fra bilag 1 er brugbar ift. rådets vi-

dere arbejde. Opsamlingen peger på, at psykisk handicap overses, 

manglende personale på botilbud og til ledsagelse samt manglende fi-

nansiering på handicapområdet. Der opfordres ligeledes til at politik-

kerne tager punkterne med sig videre i de forskellige udvalg. Det bliver 

nævnt, at pointerne stemmer overens med et for nyligt afholdt center-

rådsmøde i DH. Pointerne i besvarelserne kan desuden bruges fremad-

rettet i bl.a. høringssvar.  

Klaus Mygind adresserer, hvor vigtige disse opmærksomhedspunkter 

er, og at der indtil nu mest har været politisk fokus på det organisatori-

ske i Borgercenter Handicap og på den manglende tilgængelighed i 

byen. Han påpeger, at det kunne være interessant at vide, hvordan det 

ser ud i andre storbyer – f.eks. de andre lande i norden. Der bliver fore-

slået, at man kan videndele med f.eks. Stockholm og/eller Oslo på dette 

område. Det bliver noteret.  

5. Oplæg om borgere med handicaps juridiske rettigheder – og et 

helikopterperspektiv på Københavns Handicappolitik. Spørgsmål 

og drøftelse af midtvejsstatus på handicappolitikken 

Kirsten Ketscher, der er professor hos Center for Retlige Studier i Vel-

færd og Marked på Københavns Universitet, bydes velkommen til mø-

det. Kirsten havde læst handicappolitikken og opsamlingen på tilbage-

meldingerne på midtvejsstatussen. Hendes oplæg byder på en gen-

nemgang af relevant lovgivning og praksiseksempler.  

Kirsten bemærker, at der i kommunens handicappolitik ikke er meget 

fokus på centrale ord som rettighed og diskrimination. Det mener hun 

er problematisk, da alle skal oplyses om deres rettigheder. Derudover 

peger hun på, at der sker forskelsbehandling inden for handicapområ-

det, bl.a. mellem borgere med hhv. fysisk og psykisk funktionsnedsæt-

telse. 
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Kirsten giver i sit oplæg et panorama over rettighedsbilledet. Hun frem-

lægger relevante retskilder på området – bl.a. Handikapkonventionen, 

som hun mener, at der skal refereres til i langt højere grad end der bli-

ver gjort nu på alle planer. Især fra en så stor organisation som Køben-

havns Kommune, bør der være mere fokus på rettighedsperspektivet, 

argumenteres det. Hun oplyser om de danske retskilder forskelsbe-

handlingsloven og Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af 

handicap. Derudover fortæller hun om diskriminationsretten og holder 

retssikkerhedsloven og forvaltningsloven op imod hinanden med hhv. 

ord som borgervenlig, empatisk og new school mod systemvenlig, re-

striktiv og old school.  

I oplægget præsenterer Kirsten nogle eksempler, hvor borgere med 

handicap er blevet afvist i deres ansøgning om diverse hjælpemidler. 

De har klaget til Ligebehandlingsnævnet (under Ankestyrelsen), som 

endte med at borgerne fik det, de søgte om.  

Kirsten problematiserer sprogbruget omkring borgere med handicap. 

Der er et gennemgående nedværdigende sprogbrug på området og 

hun appellerer til, at der bliver gjort op med, hvordan der bliver talt om, 

til og med borgere med handicap i det danske samfund.  

Rådet takker for et spændende oplæg og der bliver interesseret spurgt 

ind til rammerne omkring, hvornår man kan klage – og Kirsten pointe-

rer, at der selvfølgelig skal være tale om en forskelsbehandling.  

Jes Vissing Tiedemann spørger Kirsten ind til, hvordan Borgerrådgive-

ren kan sikre, at borgere med handicap og pårørende får bedre vilkår ift. 

hvis de oplever diskrimination. Hertil foreslår hun, at en funktion kunne 

være at oplyse om ligebehandlingsnævnet, hvis en borger eller pårø-

rende oplever diskrimination.  

Katrine Palsby, som er repræsentant for Autismeforeningen, fortæller at 

medlemmer ofte oplever diskrimination, typisk i forbindelse med skole-

vægring. Denne problematik genkender Kirsten og henviser til ligebe-

handlingsnævnet, som en mulig og relevant klageinstans. Her er der 

nemlig tale om, at børn ikke får den undervisning, som de har ret til.  

Der bliver under mødet talt om, at det kan være svært at klage, da det er 

belastende at køre en klagesag og er en stressfaktor, hvorfor det ikke er 

alle som har overskuddet til det. Hvis man kigger på de sager, der bliver 

sendt tilbage fra Ankestyrelsen, så er det kun toppen af isbjerget, er po-

inten.  

Uafhængigt af diskussionen om en videndeling med f.eks. Stockholm 

eller Oslo i foregående punkt på dagsordenen, nævner Kirsten, at hun 

mener, at Oslo har en mere imødekommende tilgang til borgere med 

handicap. Hun mener, der er en udvikling på vej i Danmark, men der er 

stadig vej endnu. Handicapkonventionen burde blive levende ift. den 

enkelte borger. Afgørelser skal træffes ud fra dansk ret, men handicap-

konventionen kan med fordel anvendes som et led i argumentationen. 
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Kirsten takker for at have mulighed for at være i dialog med en stor 

gruppe vidende mennesker på området. Janne takker af på vegne af rå-

det.  

Rådsmedlemmerne takker for et givende oplæg til det fremtidigt ar-

bejde og for indsigt i centrale opmærksomhedspunkter med et juridisk 

fortegn. Derudover noteres det, at et tema på et af de kommende råds-

møder i 2021, kunne omhandle ovennævnte klagesager ift. antal, ind-

hold, mv.. 

6. Orientering om afholdte og kommende møder og aktiviteter 

 
Janne Sander orienterer om bilag 2 - Siden sidst, hvor rådsmedlem-

merne kan læse om, hvad der er sket siden sidste rådsmøde. Derudover 

er der blevet afholdt følgende møder 

Dialogmøde mellem SUD og forvaltningens råd den 16. november 

2020: Handicaprådet deltog i dialogmøde med Socialudvalget og Ud-

satterådet og Dialogforum. Socialudvalget efterspurgte besparelsesråd, 

som rådet ikke kunne give. Handicaprådet vil blive inddraget yderligere 

i processen efter nytår.  

Jurymøde den 17. november 2020 ang. Handicapprisen: Juryen var 

samlet og fandt en vinder for 10. år i træk. Det blev en medarbejder fra i 

Socialforvaltningen, hvilket er første gang. Handicaprådet vil gerne ho-

norere når medarbejdere også gøre en ekstra indsats. Uddelingen vil 

ske den 3. december i forbindelse med FN’s Internationale Handicap-

dag under Corona restriktioner, hvor vinderen får en buket, et diplom 

og et gavekort på 6.000 kr.  

Møde med Borgercenter Handicap om omstillingsplan den 19. novem-

ber 2020: Handicaprådet deltog i et møde med Borgercenter Handi-

caps ledelse omkring deres omstillingsplan, hvor rådet gav inputs. Der 

laves et høringssvar på baggrund af mødet. 

Kommende møder afholdes også digitalt indtil restriktionerne hæves. 

Der er enighed om, at en dialog skal tages i starten af det nye år om-

kring, hvorvidt fremtidige møder skal tages digitalt eller fysisk. 

7. Eventuelt 

Intet til eventuelt.  

Janne takker for nogle gode møder. Hun ønsker alle en god jul og et 

godt nytår og rådsmedlemmerne kvitterer og ønsker hinanden god jul 

og godt nytår. 
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