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NOTAT 

Referat fra Handicaprådsmødet den 14. marts                                 

-Borgercenter Handicap, ét år efter omorganisering 

 

Dato: 14. marts 2016 

Tid: Kl. 19.15-21.15 

Sted: Rådhuset, stuen, værelse 8 

Mødedeltagere: Elin Johansson, Sven Knudsen, Anne Mette Omø 

Carlsen, Janne Sander, Troels Gamst, Steen 

Stavngaard, Tine Heerup, Jesper Christensen, 

Margit Koltze, Mia Bjørnø og Lykke Dahl 

Lauridsen samt oplægsholder Vibeke Riis 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

3. Borgercenter Handicap; oplæg v/ centerchef Vibeke Riis 
 

Vibeke Riis præsenterer omlægningen fra Handicapcenter København 

til Borgercenter Handicap (BCH). Problematikkerne før omlægningen 

fra bl.a. det manglende samarbejde på tværs af enhederne.  

 

Der er kommet en ny modtagelse med fokus på aktiv rådgivning og 

vejledning.  

 

Målgrupperne er blevet opdelt i BCH, og der er nu en tværfaglig og 

specialiseret indsats hhv. børn, unge og voksne fra 15-25 år.  BCH 

arbejder med en glidende overgang mellem unge og voksne 

grupperne; forberedelse på voksenlivet fra 15-års alderen. 

 

Elmehuset bliver fremhævet som eksempel på en indsats med 

handleplaner for den unge, hvor én person er tilknyttet. Den unge 

definerer nu selv måler og handleplan. Den unge står selv for 

dagsorden og deltagerlister, dvs. den unge inviterer selv de personer 

vedkommende synes er af betydning for processen. På nuværende 

tidspunkt er syv personer flyttet fra institutionen til eget hjem – 

modtager fortsat § 85 støtte – hvor der tidligere ingen har været. 

Fokus har været på at stille krav til de unge, i fællesskab med dem. 

 

Jesper Christensen spørger ind til, hvad de unge selv synes. 

 

Vibeke Riis responderer, at unge med funktionsnedsættelse i langt 

højere grad bør være en synlig del af vores samfund. 
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Tine Heerup udtrykker bekymring over at BCH er meget strikse med 

at bevillige botilbud efter SEL § 108. 

 

Vibeke Riis responderer, at man ser potentiale og muligheder i at 

borgeren bevilliges et midlertidigt botilbud, hvor der kan arbejdes 

frem mod egen bolig, men at de borgere, der har behov stadig 

bevilliges et botilbud efter SEL § 108.   

 

Janne Sander spørger ind til personer med behov, der ikke er af etnisk 

dansk oprindelse og hvorledes BCH arbejder ift. sprogbarrierer. 

 

Vibeke forklarer, at man er opmærksom på udfordringer relateret til 

sprogbarrierer, og at en BCH ansat har fået tolkeuddannelse (arabisk). 

Særligt problematisk, ift. denne gruppe, er digitalisering. Det er ikke a 

altid muligt for målgruppen eller pårørende at sende en mail, men 

derimod er det nødvendigt at afholde et fælles møde. Det er en svær 

balancering og et område BCH forsat arbejder videre med. 

BCH forsøger generelt at være meget opmærksomme på det 

kommunikative i alle led. 

 

Vibeke Riis præsenterer videre BCH’s klagestatistikker. Der er 

faldende klageprocenter for både realitetsklager og formalitetsklager. 

. 

Der er stadig for lang sagsbehandlingstid særligt på området for 

tekniske hjælpemidler. BCH har prioriteret en række tiltag der skal 

afvikle de ophobede sager hurtigt.  

 

Margit Koltze spørger videre ind til medarbejder situationen efter 

omorganiseringen. 

 

Vibeke Riis uddyber, at der selvfølgelig har været tale om en 

tilpasningsproces, men at det for mange af sagsbehandler giver 

mening, at man har den relation og kendskab til den enkelte borger og 

derfor har en hurtigere proces ift. den enkelte. 

 

Anne Mette Omø Carlsen spørger ind til BCH’s samarbejde med 

Forældrerådet. 

 

Vibeke Riis svarer at BCH bruger Forældrerådet som et rådsorgan, 

Samarbejdet har budt på gode og konstruktive diskussioner.  

 

Tine Heerup spørger videre ind til Elmehuset; hvad BCH gør for at 

sikre, at de unge der flytter ud, fortsat har et netværk. Her henvises til 

at der er et stigende antal ensomme og selvmordsforsøg blandt unge 

autister. 

 

Vibeke Riis responderer, at Autisme diagnosen knytter an til angst 

symptomer og tungsind. Kulturhuset Pulsen nævnes som godt tilbud. 
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BCH arbejder aktivt med overgangen fra ung til voksen og faciliterer 

blivende venskaber og relationer (her ikke forstået som pædagogiske 

relationer). BCH arbejder med gruppeforløb der søger at skabe 

venskaber støttet op af professionelle kræfter.  

 

Janne Sander beder Vibeke Riis kommenterer på det kommende 

budget. 

 

Vibeke Riis påpeger at der er fokus på at lave smarte investeringer, 

som ikke går udover driften fx omstillingsforslaget Tættere på 

familien.  

 

 

Planlægning af Handicaprådets kommende aktiviteter 

Rådsmedlemmerne diskuterer mulige temaer for rådsmøder og 

årskonferencen. 

 
 Bevægelsen omkring de unge – at have forventninger til de 

unge. 

 Beskæftigelse Udsatte københavnere kommer ikke let i job og 

lignende. Vi skal forsøge at pege på løsningsforslag. 

 Ensomhed. 

 Forventningsafstemning. 

 Forsøgelsesgrundlagsdiskussion. 

 Inklusion  

 Handicappolitikken 

 
Steen Stavngaard henviser til en mail tidligere sendt til 

Handicaprådets medlemmer, angående Handicaprådets rolle og 

hvordan brugermedlemmerne skal forholde sig. Nogle handicapråd er 

væsentlig mere politiske end Handicaprådet i Københavns Kommune 

er. Hvordan kan man eventuelt gøre det anderledes? Hvor langt når vi 

ud med indholdet fra vores oplægsholdere. Hvad kunne man gøre, så 

flere politikere kom til rådsmøderne? 

 

Janne Sander svarer, at brugermedlemmerne tager et separat møde 

omkring dette spørgsmål. 

 

 

4. Meddelelser 

 

Janne Sander, Sven Knudsen, Troels Gamst og Steen Stavngaard 

deltager på vegne af Handicaprådet til mødet med Teknik og 

Miljøborgmester Morten Kabell den 31. marts 2015. Sekretariatet 

indkalder til formøde for de deltagende brugermedlemmer. 

 

Ved næste Handicaprådsmøde har Socialforvaltningens nye 

administrerende direktør Nina Eg Hansen ønsket at hilse på. 
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5. Evt. 

 

Der er intet til eventuelt. 

 


