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Dato: 29. januar 2015 

Tid: Kl. 19.15-21.15 

Sted: Rådhuset, stuen, værelse 8 

Mødedeltagere: Janne Sander, Sven Knudsen, Margit Koltze, Tine 

Heerup, Troels Gamst, Steen Stavngaard, Jesper 

Christensen, Caroline stage, Mia Bjørnø, Vibeke Ries, 

Vibeke Lybecker, Karin Munk Petersen og Johanne 

Storm. 

 

Afbud: Tommy Petersen, Elin Johansson, Anne Mette Omø 

Carlsen og Henrik Svendsen. 

  

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat. 

 

Referatet blev godkendt. Tine Heerup ønskede at få tilføjet til 

referatet, at det bør undersøges, hvorfor ikke hjælpemidler til autister 

er at finde på hjælpemiddelcenteret.  

 

3. Tema: Et Handicapområde i udvikling 
 

Vibeke Ries, Myndighedschef på Handicapcenter København, 

præsenterede den nye organisering af handicapcenteret, der vil træde i 

kraft per 1. marts 2015. Dette fører også et nyt navn med sig: 

Borgercenter Handicap. 

 

Grundtanken bag det nye borgercenter er at sammenlægge 

udførerenhederne med myndighedscentrene i håb om, at det skaber en 

mere helhedsorienteret indsats. Fremover vil borgerne blive mødt af 

en ”modtagelsen”, der guider dem videre i systemet, samt tildeler dem 

en fast sagsbehandler.  

 

Borgercenteret etablerer tre områder – børn, unge og voksne, som 

hver især har de samme fire inddelinger: Fysisk funktionsnedsættelse, 

autisme, udviklingshæmning og hjerneskade. Sagsnormeringen er 

lavere for sagsbehandlere med børnesager. Samtidigt er Familiehuset 

bibeholdt for at kunne støtte bedre op omkring hele familien, f.eks. 

raske søskende og pressede forældre.  

 

Handicaprådet takkede for oplægget, og for at nyorganiseringen 

vidnede om, at man har lyttet til borgernes behov og ønsker.  
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Karin Munk Petersen, jurist i Center for Politik, præsenterede 

revisionen af handicappolitikkens handleplaner. Handleplanerne er 

den konkrete udmøntning af den overordnede handicappolitik, der 

gælder for alle forvaltninger i kommunen. I 2015 reviderer man og gør 

status på de indsatser, der er iværksat for 2013-2014. Det vil sige, at 

der udarbejdes en status for de eksisterende handleplaner og på 

baggrund af disse, revideres handleplanerne for de kommende år. Man 

håber, at disse handleplaner er godkendt senest september 2015, efter 

at de har været sendt ud i skriftlig høring i juni 2015.  

 

Det blev aftalt, at de eksisterende handleplaner sendes ud per mail til 

Handicaprådets brugermedlemmer. Hvis der er nogle kommentarer før 

høringen, kan de sendes til Mia Bjørnø eller Johanne Storm.  

 

Vibeke Lybecker Jensen, projektleder i Center for Politik, 

præsenterede baggrunden for arbejdet med den kommende 

Socialstrategi, som skal vedtages af Socialudvalget. Strategien skal 

sikre, at Socialforvaltningens arbejde i fremtiden får tilstrækkelig 

strategisk retning. I stedet for at have en masse små strategier, samles 

alle indsatsers formål i Socialforvaltningen under Socialstrategien. 

Strategien skal bygges på fire principper: 

 

 Fokus på forebyggelse og tidlig indsats 

 Aktivering af københavnernes ressourcer og netværk 

 Mere samskabelse 

 Høj kvalitet i indsatsen og god dialog med københavnerne 

Strategien skrives i et samarbejde med brugere, borgere og 

medarbejde. Derfor er det tanken, at den ikke sendes i skriftlig høring.  

 

Efter præsentation af tidsplan var der nogle drøftelser omkring 

strategien; hvorvidt forvaltningen burde sende materialet i skriftlig 

høring, og at strategien skal kunne realiseres inden for den 

eksisterende budgetramme.  

 

Efterfølgende blev der lagt op til fællesdiskussion af, hvad 

Handicaprådet fandt vigtigst indenfor de fire principper i strategien.  

 

Først og fremmest nævnte rådet, at det er afgørende, at strategien 

baserer sig på princippet om lige muligheder for alle – fokus på 

ligestilling gennem kompensation.  

 

 

Forebyggelse Netværk og Ressourcer 
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- Bred forståelse af forebyggelse (f.eks. 

uddannelse) 

- Bekæmp ensomhed 

- Social kontakt skaber værdi  

- Mere målrettet indsats over for 

pludselige opståede problemer  

- Fokus på udvikling – ikke kun ift. 

arbejde og uddannelse, men generelt 

af deres evne til at tage del i livet  

- Respekt og anerkendelse af borgeren – lyt 

til borgeren som en ’konsekvensekspert’. 

- Understøtte borgerens ret til et aktivt liv 

bedre (f.eks. lettere at søge om 

handicapbil – ikke hvad gør du, men hvad 

vil du). 

- Gøre det trygt for forældre at give slip på 

deres voksne børn med handicap 

- Opfordre og understøtte til nysgerrighed: 

f.eks. sikre ledsagelse til rejser. 

- ”Hive” folk med ud i livet  

-  Give folk perspektiv-historier, så de kan 

få øjnene op for mulighederne 

- Deltagelse i netværk kræver 

tilgængelighed 

- Netværk og ressourcer er ikke 

nødvendigvis sammenhængende 

- Svært at søge bolig 

Samskabelse Kvalitet og dialog 

 - Tænk på tværs af forvaltninger 

- Udvikling af borger i fokus (ikke kun 

opbevaring). 

- Autonomi og selvbestemmelse 

 

4. Meddelelser  

Kommende møder: 
- Budgetseminar med Socialudvalget den 20. februar kl. 12.50-16.00 

- Budgetseminar med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. marts 

13-17.  

- Samarbejdsmøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts. 

Tidspunkt stadig ukendt 

- Næste Handicaprådsmøde er den 17. marts 2015 

- Udviklingslaboratorium om Socialstrategien den 16. marts kl. 15-17 

for vedrørende Voksne med handicap. 

 

Temaer for kommende møder blev drøftet: 
- Besøg på LAVUK – aftalt at tage kontakt til Voksenklubben, der har 

åbent om aftenen og spørge om, vi kan afholde et møde hos dem.  

- Kombinationen af handicap og psykisk sygdom  

Autismeforeningen får mange henvendelser fra folk, der har autisme 

og psykisk sygdom, man falder lidt i gennem.  

 

DAGSORDEN 


