
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Handicaprådet 

  

  

  

 

  

 

 

Referat af handicaprådsmødet den 29. januar 2014 

 

 

 
Dato: 29. januar 2014 

Tid: Kl. 19.15-21.15 

Sted: Udvalgsværelse 8 

Mødedeltagere: Janne Sander, Sven Knudsen, Steen Stavngaard, Troels 

Gamst, Elin Johansson, Margit Koltze, Martin Andersen 

(suppleant), Jesper Christensen, Yildiz Akdogan, Anne 

Mette Omø Carlsen, Henrik Svendsen, Mia Bjørnø og 

Johanne Storm (ref.) 

  

Afbud: Tine Heerup, Tommy Petersen, Caroline Stage Olsen, 

Iben Rathje, Sisse Marie Welling og Karin Storgaard.   

 

 

Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Konstituering 

 

Sven Knudsen indstillede til Janne Sander som formand, der blev 

valgt af et enigt Handicapråd.  

Anne Mette Omø Carlsen (Ø) blev derefter valgt som næstformand.  

 

 

3. Tema: Velkommen til Handicaprådet 

 

Handicaprådets sekretær, Mia Bjørnø, introducerede de nye 

medlemmer for nogle praktiske ting omkring Handicaprådet, bl.a.  

- Afbud meldes til sekretariatet som står for at få indkaldt 

suppleanten. 

- Høringer sendes kun til de medlemmer, der er udpeget af DH, 

også kaldet ”brugermedlemmerne”.  

- Dagsordenerne til rådets møder fastsættes med udgangspunkt i 

en fælles prioriteringsliste, men bestemmes nærmere af 

formandskabet. 

 

Mia Bjørnø gav ordet til Janne Sander. Janne takkede for valget. 

 

Medlemmerne præsenterede sig selv kort for hinanden. 
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Ordet blev givet til Flemming Dubgaard Hansen, sekretariatschef i 

Økonomiforvaltningen. Han præsenterede kommunens struktur: 

 

- Borgerrepræsentationen er placeret øverst i kommune styret, 

og kan opfattes som kommunens bestyrelse. Der er 55 

medlemmer, der er fordelt ud på syv ligestillede udvalg.  

- Økonomiudvalget (ØU) er ikke organisatorisk stillet over de 

seks fagudvalg, men opfattes som særligt vigtigt, fordi ØU har 

ansvaret for penge, planer og personale: 

- Styreformen betyder, at udvalgene er helt adskilt 

administrativt. Koordinationen mellem udvalgene skal derfor 

foregå gennem ØU, som fast har alle borgmestrene siddende.  

- Til hvert udvalg hører en forvaltning. Forvaltningen er 

maskinen, der udfører det arbejde, som udvalget har besluttet. 

Borgmesteren er derfor både politisk og administrativ leder.  

 

Dernæst forklarede han, hvordan man får indflydelse på dette system, 

der helt grundlæggende går gennem politikerne. 

 

Johan Busse, Borgerrådgiver, i kommunen tog over. Han 

præsenterede Borgerrådgiveren som institution. Det er et tilbud til 

borgerne, der har en sag hos kommunen, der ikke kan løses med 

dialog.  Det er en slags kommunal ombudsmand, men med den 

overbygning, at borgerrådgiveren også underviser forvaltningerne i, 

hvordan de fremadrettet kan forbedre deres arbejde.  

 

Johan Busse forklarede, at han gennem klagebehandlingen kan se, 

hvor skoen trykker i kommunens arbejde. For borgere med handicap 

er det særligt tre områder: 

 

1) Digitalisering 

Det offentlige både kommunalt og statsligt ønsker at kommunikere 

digitalt. Det har stor betydning for borger med handicap. Der er en 

række utilsigtede konsekvenser, som Borgerrådgiveren forsøger at få 

kommunen til at følge op på og udbedre fejl og faldgrupper.  

 

2) Diskrimination (ligebehandlingsindsats) 

Borgere med handicap oplever diskrimination på flere steder i byen, 

f.eks. ift. mulighed for uddannelse, job og generel tilgængelighed. 

Klagerne der drejer sig om diskrimination af handicap fylder ret meget 

i statistikkerne. 

 

3) Handicapcenter København (HCK) 

Det område, der har været mest fokus på i offentligheden er 

sagsbehandlingen på HCK. Det har ført til et for stort fokus på 

lovmedholdelighed og effektivitet i sagsbehandlingen, og man har lidt 

glemt den gode borgerkontakt. 
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Johan Busse forklarede, at man i efteråret afholdt en demonstration for 

bedre kvalitet i sagsbehandlingen, noget han aldrig i sine 20 års 

erfaring med offentlig administration havde oplevet før.  

 

Der blevet stillet spørgsmål og givet ros til borgerrådgiveren, 

hvorefter aftenstema blev rundet af Janne Sander.  

 

4. Hvor skal vi hen? 

 

Alle medlemmer fremlagde deres ideer til, hvad Handicaprådet skulle 

fokusere på de kommende fire år: 

 

- Indsatsen på børnehandicapområdet 

- Sagsbehandlingen på HCK 

- Afbureaukratisering 

- Sørge for flere naturlige møder mellem almen- og specialbørn 

- Tilgængelighed i byens rum 

- Adgang til gode boliger 

- Offentlig transport 

- Fokus på tabt arbejdsfortjeneste (i stedet for institutionstilbud) 

- Inklusion i folkeskolen (både/og frem for enten/eller) 

- Botilbud med indhold (sikring af transport og fritidsaktiviteter) 

- Beskæftigelsesområdets store reformer  

- Psykiatriens problemer (medicinering) 

- Fritidstilbud til børn og unge med handicap 

- Hjemmeplejen (økonomi) 

- Uddannelse (lige ret til uddannelse) 

- Boligpolitik 

- Digital tilgængelighed 

- Rehabilitering 

- Aflastningstilbud 

- Folkeskolereform 

- Hjælpemiddelområdet 

 

Det blev diskuteret, hvordan rådet bedst får sat en dagsorden. Der 

skulle prioriteres 3-5 temaer. Det var derudover vigtigt, at 

kritikpunkter blev konkretiseret. Det blev aftalt, at formandskabet 

formulerede en prioriteringsliste på baggrund af denne diskussion.  

 

Endelig blev det drøftet om rådet skulle planlægge nogle ud-af-huset-

møder udover handicaprådsmøderne. F.eks. en tilgængelighedstur 

med bus, kørestol eller blindestok. Eller et besøg på Lavuks tilbud. 

Det blev tilkendegivet, at der var stemning for sådanne møder.  
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4) Meddelelser  

 

Datoerne for de kommende møder blev præsenteret. Der er behov for 

ønsker til dagsordenerne til møderne med de politiske udvalg i foråret. 

Her vil formandskabet ligeledes tage udgangspunkt i 

prioriteringslisten.  

 

Janne Sander præsenterede, at der den 13. marts 2014 blev afholdt et 

fællesmøde med overgangen fra ”voksen” til ”ældre” som tema, samt 

at der den 1. april 2014 blev afholdt en konference om boligvisioner i 

kommunen.  

 

5) Evt. 

 

Der var intet til evt.  


