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Referat af handicaprådsmøde den 12. maj 2014 

 

 

Dato: 12. maj 2014 

Tid: Kl. 19.15-21.15 

Sted: Værelse 8, stuen, rådhuset 

Mødedeltagere: Janne Sander, Sven Knudsen, Troels Gamst, Margit 

Koltze, Tine Heerup, Elin Johansson, Steen 

Stavngaard, Yildiz Akdogan, Jesper Christensen, 

Anne Mette Omø Carlsen, Henrik Svendsen, Mia 

Bjørnø og Johanne Storm (ref.). 

 

Afbud fra: 

 

Oplægsholdere: 

Iben Rathje, Tommy Petersen og Caroline Stage.  

 

Else Danø, Mette Rasmussen, Rie Graversen, 

Vibeke Ries, Connie Cramer Jensen, Anna Blicher-

Hansen, Christine Jensen, Rikke Ø. Asmussen. 

  

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referatet. 

 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Tema: Samarbejdet mellem borgere og Handicapcenter 

København  
 

Else Danø, Socialrådgiver i Rehabiliteringscenter for Muskelsvind 

(RCfM) med oplæg om, hvor hun mener Handicapcenter København 

(HCK) bør øge indsatsen fremover.  

 

Først præsenterede hun RCfM, der er en offentlig finansieret 

rådgivningsinstitution for borgere med muskelsvind, der er blevet 

henvist dertil af deres læge. RCfM har livslang kontakt med deres 

borgere, og får derfor et tæt forhold til dem, blandt andet også fordi 

der er god tid til hjemmebesøg og det øvrige arbejde.  

 

Anbefalingerne lød: 

- Fast sagsbehandler der hurtigt kan få behandlet sagerne og har 

forståelse for familiens/borgerens situation.  

- Forberedelse og rådgivning til de familier, der har fået et barn 

med handicap.  

- Afgørelserne skal så vidt som overhovedet muligt skrives på 

almindeligt dansk.  
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- Sagsbehandlingstiderne skal overholdes, men det vil være godt 

at komme med en begrundelse for en ventetid på f.eks. 8 uger.  

- Kommunen er i det hele taget vanskelig at finde rundt i, og 

selv i HCK er det svært at finde den rigtige medarbejder.  

- Øget samarbejde med eksterne organisationer, f.eks. ønsker 

RCfM et samarbejde med HCK. 

- Påtage sig ”skønsansvaret”i alle sager. 

- Gode arbejdsvilkår og efteruddannelse af medarbejderne.  

 

Janne Sander takkede for oplægget, og der blev åbnet for spørgsmål, 

hvor bl.a. forholdene omkring Ankestyrelsens afgørelser blev drøftet, 

samt hvilke kommuner der var forgangseksempler for sagsbehandling 

af borgere med handicaps sager. Gentofte og Frederiksberg blev 

nævnt, som kommuner der var gode til at rumme borgernes behov.  

 

Rie Graversen og Mette Rasmussen fra Handicapcenterets 

Forældreråd fik ordet til at fortælle om deres oplevelser med HCKs 

nye indsatser. 

Efter en præsentation af Forældrerådet og deres egen situation 

forklarede de, at tonen i handicapcenteret var blevet meget bedre, og 

de var i øvrigt meget glade for, at der var blevet oprettet et 

Forældreråd.  

 

Dernæst blev de nye initiativer i Børnehandicapstrategien behandlet. 

Forældrerådet synes ikke, at initiativerne var slået helt igennem 

endnu, men de kunne f.eks. godt mærke, at det var blevet meget lettere 

at komme igennem på telefonen.  

 

Rie Graversen forklarede, at de ikke var overbeviste om, at de 

koordinerende sagsbehandlere var den rigtige vej at gå, og at de 

foretrak faste sagsbehandlere i teams frem for den koordinerende 

sagsbehandler.  

 

Mette Rasmussen fortalte om hendes møde med HCK og gav et 

eksempler på oplevelser, der har skabt frustration.  

 

Afslutningsvis berørte de det nyoprettede Familiehus. Et af 

medlemmerne i Forældrerådet har taget del i husets opstartsgruppe, 

hvilket er meget positivt. De var dog bekymrede for, at Familiehuset 

kom til at overskygge for, at det borgerne allerhelst vil have er en god 

kerneydelse – sagsbehandling. Endelig var der også en bekymring for, 

at man i Familiehuset havde for entydigt fokus på de mest udsatte 

familie med handicap.  
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Myndighedschef Vibeke Ries fik ordet og startede med at fortælle, at 

hun og de øvrige medarbejder der var med til mødet blev meget 

berørte af de dårlige historier, og forsikrede om, at HCK troede på 

deres borgere. 

 

HCK’s organisatoriske opbygning blev præsenteret, hvortil Vibeke 

Ries forklarede, hendes bekymringer om at implementere faste 

sagsbehandlere i et system, der skulle rumme så mange specialiserede 

områder.  

 

Vibeke Ries fortalte, at der blev arbejdet meget hårdt på at forbedre 

kommunikationen. Alle afgørelse bliver i dag indledt med, hvor man 

kan ringe til, hvis man ikke forstår afgørelsen. Alle medarbejdere har 

været på et kommunikationskursus, og der afholdes jævnligt ”faglige 

fora” både i mellem forvaltningerne og internt i HCK, hvor 

fortolkningen af loven diskuteres.  

 

På Børnehandicapområdet er der sket en generel opnormering af 

medarbejdere. Der trækkes meget mere på forældrenes viden i dag, 

særligt på de områder med sjældne diagnoser. Derudover arbejdes der 

med at lave nogle indledende samtaler, hvor familiens behov 

afdækkes så man kan være proaktiv. 

 

Ift. arbejdsmiljøet er det svært at måle, men sygefraværet er lavere end 

målsætningen for Socialforvaltningen i sin helhed. Desuden har man 

siden 2011 sænket antallet af formalitetsklager betragteligt. I dag er 

der kun 14 klager om måneden. Målet er at de er helt væk, men det er 

tydeligt at HCK er på den rigtige vej.  

 

Når det gælder realitetsklager (klager over afgørelsers udfald), så er 

det HCKs opfattelse, at det er borgerens ret at indgive disse. Det er 

ikke meningsfyldt at lave målsætninger for antallet af disse, men i 

stedet for må man forholde sig til, i hvor høj grad der gives medhold 

til HCK, hvilket i øjeblikket er i 70 pct. af sagerne. 

 

Anna Blicher-Hansen, områdechef for børnefamilieenheden, 

præsenterede det nye Familiehus. Hun startede med at forsikre, at 

Familiehuset ikke skal ses som en erstatning for god sagsbehandling. 

Det var et supplement, der skal give børn med handicap de samme 

muligheder som dem uden.  
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Familiehuset vurderes i øvrigt en stor gevinst for den gruppe af 

kvinder med anden etnisk baggrund, hvor det i nogle miljøer er tabu at 

have børn med handicap. De har ytret, at det var rigtig positivt at få et 

sted, hvor de kunne få et fællesskab med andre i en lignende situation.  

 

Janne Sander takkede for oplæggene og der blev diskuteret nogle 

principielle ting ift. faste sagsbehandlere, anvendelsen af ”signs of 

safety” og hvordan man genopbygger tilliden mellem system og 

borger.  

 

 

4. Meddelelser 

 

Janne præsenterede de kommende aktiviteter: 

 

- Mødet med Socialudvalget den 21. maj kl. 16.30-17.30.  

- Den 16. juni på Peder Lykke skole på Amager afholdes der et 

dialogmøde om inklusion kl. 16.30-19.00. Steen Stavngaard 

deltager i paneldiskussion som Handicaprådets repræsentant.  

- Der er et temamøde om hjælpemiddelcenteret i støbeskeen 

efter sommerferien. 

 

Margit forklarede, at kommunen netop havde besluttet grundlaget for 

udbuddet af grundkapital, som er kommunens støtte til almene 

boliger, hvor der intet blev nævnt om tilgængelige boliger.  

 

Det blev aftalt, at hvis nogle fremover oplever noget i deres arbejde 

eller lignende, som de mener, er relevant at Handicaprådet kigger på, 

så kan der rettes kontakt til formand og sekretariat, der skal sørge for 

at handle på det.  

 

 

 

REFERAT 


