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Referat af 1. ordinære handicaprådsmøde den 14. marts 2018

Dato: Den 14. marts 2018 
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Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse 8 
Mødedeltagere: Mia Nyegaard (B), Jakob Gorm (Å), Laura Rosenvinge 

(A), Gyda Heding (Ø), Annika Smith (F), Janne Sander, 
Elin Johansson, Steen Stavngaard, Sven Knudsen, Margit 
Koltze, Troels Gamst samt fra sekretariatet Mia Bjørnø, 
Lea Ravn-Mortensen og Therese Nygaard Lauridsen 
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Referat  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 
 

2. Præsentation af medlemmerne 
Alle medlemmer præsenterer kort sig selv. 
 

3. Konstituering 
Janne Sander, repræsentant fra DH-organisationerne, genvælges med 
applaus som formand for Handicaprådet for den næste 4-årige periode. 
 
Næstformanden vælges på næste møde, da BR ikke har udmeldt alle 7 
myndighedsrepræsentanter til Handicaprådet endnu, og derfor har alle ikke 
haft mulighed for at stille op til posten. 
 

4. Tema: Velkommen til Handicaprådet i Københavns Kommune 
Janne Sander byder velkommen og introducerer Rådets øvrige medlemmer 
til Handicaprådets overordnede formål. 

Lea Ravn-Mortensen og Therese Nygaard Lauridsen fra sekretariatet 
præsenterer Rådets konkrete arbejde i forbindelse med bl.a. afgivelse af 
høringssvar, møder med kommunens udvalg samt henvendelser fra diverse 
instanser og borgere. 
Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et handicaprådsmøde, skal der 
meldes afbud til sekretariatet, som herefter vil sørge for at indkalde 
medlemmets personlige stedfortræder.  
 
Til orientering har Handicaprådet en facebookside, hvor relevante 
problemstillinger bl.a. belyses og diskuteres. Handicaprådets facebook side 
findes her: www.facebook.com/Koebenhavnshandicapraad/  
 
Derudover har Handicaprådet sin egen hjemmeside. Her kan findes diverse 
information om Rådet, Rådets arbejde samt diverse pjecer og politikker der 
er relevante for handicapområdet. Hjemmesiden kan tilgås på følgende link: 
https://handicapraad.kk.dk/  

http://www.facebook.com/Koebenhavnshandicapraad/
https://handicapraad.kk.dk/
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På hjemmesiden findes information samt billeder af Rådets medlemmer og 
vi vil derfor bede jer alle om at sende et billede af jer selv til sekretariatet, 
som herefter vil sørge for at lægge billederne på hjemmesiden. I tilfælde af 
at man ikke har et billede i god kvalitet, kan man meddele dette til 
sekretariatet, der kan arrangere en fotosession forud for et rådsmøde eller 
lignende. 
 
Oplæg v/ Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune  
Handicaprådet er organisatorisk placeret under Socialforvaltningen, hvilket 
både giver fordele og ulemper. Det medfører bl.a. at handicappede bliver set 
over én bred kam. Handicappede er som andre borgere også elever i 
skolerne, trafikanter på vejene, brugere af digitale tilbud osv. Hos 
borgerrådgiveren forsøger de derfor at placere borgeren i kommunens 
synsfelt ved at fokusere på borgerens individuelle behov og ønsker.  
 
Øget effektivisering og digitalisering i kommunen betyder mere 
standardisering, hvilket skaber udfordringer med at vedholde fokus på de 
individuelle hensyn. Den nye handicappolitik er et fællesdokument, der skal 
bidrage til at sikre, at der tages hensyn til disse udfordringer. 
Borgerrådgiveren har dog et ønske om, at handicappolitikken bliver mere 
forpligtende på tværs af kommunens forvaltninger. 
 
Borgerrådgiveren har haft et stort fokus på Borgercenter Handicap (BCH), 
som under længere tid har været under kritik. Konkret har borgerrådgiveren 
indgået i workshops med BCH omkring den nuværende situation samt 
hvilke muligheder der er fremadrettet. Der er nu kommet et ’udefra-ind’ 
perspektiv i BCH, så medarbejderne ser på, hvad det er borgerne bliver 
mødt med i deres kontakt med borgercenteret. Der er stadig lang vej endnu 
for BCH, men de er blevet gode til at erkende, når ting ikke er gjort godt 
nok, hvilket er det første skridt mod forbedring.  
 
Borgerrådgiveren har et særligt diskriminationstilsyn og adgang til en 
hotline i tilfælde af, at en borger har følt sig diskrimineret. 
Derudover laver borgerrådgiveren tilgængelighedsinspektioner, hvilket 
bidrager til at forbedre tilgængeligheden konkrete steder i kommunen. 
 
I forhold til digital tilgængelighed, er Københavns Kommunes hjemmeside i 
overensstemmelse med standarden fra digitaliseringsstyrelsen, men der 
arbejdes løbende på at forbedre den. 
 
Oplæg v/ Nina Eg Hansen, administrerende direktør i Socialforvaltningen 
Nina takker for invitationen til at deltage i mødet og påpeger vigtigheden i 
at sikre gode vilkår for borgere med handicap i kommunen. 
Handicaprådet er et vigtigt organ, da det samlet set har en stor 
handicapfaglighed og medlemmerne samtidig kan bidrage med personlige 
erfaringer. 
Da Handicaprådet både består af politikere og DH-repræsentanter, er der 
mulighed for en rigtig god dialog indbyrdes i Rådet. 
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Den nye handicappolitik skal bidrage til at sikre borgere med handicap et 
selvstændigt liv med høj livskvalitet. Politikken indeholder fire overordnede 
temaer for, hvad Københavns Kommune skal arbejde for på 
handicapområdet: 

• Det gode liv: Definitionen på det gode liv er individuel, da borgere 
har forskellige ønsker og behov.  

• Deltagelse: Deltagelse indebærer både deltagelse i egen sag i 
kommunen, men også i samfundslivet generelt, hvor både fysisk, 
psykisk og digital tilgængelighed er helt centralt.  

• Dagtilbud, skolegang, uddannelse og beskæftigelse: At borgere kan 
få en uddannelse eller et arbejde er mulighedsskabende og helt 
centralt for den enkelte borger. Danmark har udfordringer på dette 
område sammenlignet med andre lande.  

• Netværk: Netværk indebærer at være en del af et fællesskab, hvilket 
er helt centralt for bl.a. at undgå ensomhed.  
 

I Kommunen er der en stram økonomi, så der er et stort fokus på, hvordan 
værdierne i politikken sikres inde for de rammer kommunen har at arbejde 
med. 

Handicaprådet samarbejder med Socialforvaltningen ved bl.a. at blive 
inddraget i høringer og inviteret til det årlige budgetmøde.  
 
Status på handicapområdet: 

• Der kommer flere borgere med handicap, men kun lidt flere 
økonomiske ressourcer - taksterne vokser ikke i takt med udgifterne. 
Derudover er der et øget behov blandt borgerne, som efterspørger 
flere ydelser fra Socialforvaltningen.  

• Københavns Kommune har et lavt udgiftsniveau sammenlignet med 
de andre største kommuner i landet. Dette medfører, at det er 
vanskeligt at få pengene til at slå til.  

• Der er problemer med at tildele de rigtige botilbud til borgere inden 
for tidsrammen.  

• Der er problemer med at overholde sagsbehandlingsfristerne på 
handicapområdet. 

 
Det vigtigste budskab er, at vi er på rette vej, men at der stadig er 
udfordringer på området og netop derfor er det rigtig godt, at vi har et 
Handicapråd. 
 
Det er Ninas opfattelse, at der er en stor politisk interesse for 
handicapområdet samt et ønske om at skabe positive forandringer i 
Socialudvalget, som afholder temadrøftelse om handicapområdet den 18. 
april 2018. 

Det diskuteres, hvorvidt der er en løsning på demografimodellen i forhold 
til, at taksterne ikke vokser i takt med antallet af borgere. Socialudvalget er 
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opmærksomt på problemet, og kæmper for at få en anden demografimodel 
med i budgettet. 
 
Oplæg v/ Mette Boskov Vedsmand, Borgercenterchef i Borgercenter 
Handicap, SOF 
Mette deltager både på sin egen, Lasse Steenlands (Borgercenterchef i 
Borgercenter Handicap) og alle de ansattes vegne. De har alle et ønske om 
at sikre borgerne en god sagsbehandling, og her er det helt centralt, at man 
hver dag kommer på arbejde med ønsket om at gøre noget godt.  
Handicap giver ofte anledning til at generalisere, men handicappede er vidt 
forskellige og har derfor både forskellige ønsker og behov. 
 
Der har siden 2014 været udfordringer på myndighedsområdet, hvilket 
resulterede i en omorganisering der trådte i kraft i 2015 og skulle sikre en 
sammenhængende sagsbehandling. Forventningerne til omorganiseringen 
blev ikke indfriet, hvorfor man skabte udviklingsplanen, hvortil der er givet 
input fra kommunens forskellige råd samt medarbejderne i borgercenteret. 
Udviklingsplanen fokuserer på følgende udfordringer; stor udskiftning af 
medarbejdere, vanskeligheder med at overholde sagsbehandlingsfristerne 
(kontinuiteten af sagsbehandlingen adresseres også i udviklingsplanen), lav 
borgertilfredshed og økonomi. 
 
Der foretages løbende en status på udviklingsplanen. Forældrerådet har fået 
den første status, og Mette foreslår, at hun kan deltage på et senere 
Handicaprådsmøde og fortælle mere uddybende herom. Mette ønsker en tæt 
dialog omkring udfordringerne, og påpeger at BCH allerede har et tæt og 
naturligt samarbejde med Handicaprådet. 
Det er blevet genintroduceret, at Janne Sander deltager med et oplæg på 
introdagen for nye medarbejdere på BCH. Dette skal bidrage til at skabe et 
udefra-ind blik blandt medarbejderne. Evalueringerne af introdagene viser, 
at der er stor begejstring for Jannes oplæg, som opleves som stærkt og 
meningsfuldt for medarbejderne. 
 
I udviklingsplanen er der også et spor som skal sikre, at BCH er en attraktiv 
arbejdsplads. Medarbejderne vil gerne lykkes og det er vigtigt at de også 
oplever at blive påskønnet, da der har været meget kritik gennem en længere 
periode.  
Det pointeres, at det er selve kulturen der skal ændres og at det derfor tager 
tid at nå i mål. Derudover påpeges det, at en god og høflig tone har enorm 
betydning for borgernes oplevelse af deres kontakt med borgercenteret. 
 

5. Hvilke emner skal Handicaprådsmøderne indeholde? 
Hvert medlem præsenterer deres baggrund og interesse for 
handicapområdet. 
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Valg af repræsentanter til Handicapprisudvalget 
Formanden og næstformanden er selvskrevne til at sidde i 
Handicapprisudvalget. Derudover ønsker Sven Knudsen, Laura Rosenvinge 
(A) og Jakob Gorm (Å) også at være en del af udvalget. 
 

6. Om tetraplegi 
Oplæg v/ Sven Knudsen, medlem af Handicaprådet. 
Sven fortæller om, hvordan det er at leve et liv med tetraplegi. 
Tetraplegi er en rygmarvsskade, der kan give lammelser i både arme og ben, 
hvortil man mister følesansen. 

Et liv med tetraplegi er et liv med meget planlægning, og det er noget man 
aldrig vænner sig til. Det kan være rigtig hårdt at se og opleve andre gøre de 
ting, som man engang selv kunne, men ikke længere kan. 
Man mener, at der er omkring 3000 mennesker med rygmarvsskader i 
Danmark, men der er ingen, der kender det præcise antal. 
 
Når man fylder 65 år overgår man fra SOF til SUF, hvilket kan være rigtig 
barskt, da folk i SUF ikke er uddannede til at tage sig af handicappede.  
Derudover holder forvaltningerne og udvalgene ofte møder før kl. 10:00. 
Dette er dog uhensigtsmæssigt for borgere, der er afhængige af, at 
hjemmeplejen hjælper dem op om morgenen. Møder skal derfor først holdes 
efter kl. 12:00. 
 
Sven har nogle bøger med, der fortæller om tetraplegi og kan findes på 
www.ryg.dk eller på Dansk Handicap Forbund. 
 

7. Meddelelser 

Handicaprådets 2. ordinære møde den 5. april afholdes på et botilbud. 
Til orientering vil der på hvert møde være et punkt om, hvad der er sket 
’siden sidst’ i Handicaprådet. Alle kan melde ind med ting til ’siden sidst’. 
 

8. Evt. 
Mia Nyegaard (A) fortæller, at Socialudvalget netop har takket ja til nogle 
ekstra midler. Ud af 120 mio. kr. får socialområdet dog kun 1,8 mio. kr. på 
ældreområdet. Dette er begrundet med, at pengene ikke tildeles ældre 
borgere, der bor på et botilbud, da pengene risikerer at gå til yngre borgere. 
Dette er Mia meget imod og påpeger også, at Socialudvalget er klar over 
problematikken. Der opfordres til at gøre Folketingspolitikere 
opmærksomme på problemet, da det er dem, der kan ændre fordelingen. 

 
 
  
 

http://www.ryg.dk/
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