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Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt. 

 

3. Siden sidst 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Tema: Beskæftigelse 

Oplæg v/ Allan Sonne, afdelingsdirektør og leder af 

personalenetværket for medarbejdere med handicap i IBM, 

(Allan Sonne har på forhånd udsendt noget baggrundsmateriale til 

rådsmedlemmerne). 

 

Om IBM: 

- IBM tager gerne ud og fortæller om deres mangfoldigheds- og 

inklusionspolitik 

- IBM har en lang historie for mangfoldighed og ser 

mangfoldighed som en drivkraft til at forny sig. 

- Mangfoldighedspolitikken dækker race, køn, etnicitet, 

handicap, religion og LGBT. 

 

Hvorfor mangfoldighed: 

- Den primære argumentation for mangfoldighed er, at det øger 

omsætningen. Desto mere mangfoldighed desto bedre 

bundlinje.  
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- Mangfoldighed blandt medarbejderstaben giver en bedre 

forretning fordi det afspejler det omkringliggende samfund. 

Har man ikke diversitet, er man som virksomhed ikke i stand 

til at reagere og forstå behov, og kan ikke være på forkant med 

produkter etc. 

- Mangfoldighed er en drivkraft i innovationen. Mangfoldige 

high performance teams klarer sig bedre. Flere tilgangsvinkler 

betyder bedre produkter. 

- Mangfoldighedspolitik sikrer, at en arbejdsplads ikke mister 

talent. Det øjeblik man ansætter folk, der ligner en selv, mister 

man talent, fordi man misser andre måder at tænke på. 

o Samarbejdet med den socialøkonomiske virksomhed 

Specialisterne bliver nævnt som eksempel. Man har 

efterfølgende ansat flere af specialisternes konsulenter i 

IBM. 

- Hos IBM er mangfoldighed ikke en del af deres CSR politik, 

men behandles som en ren business case. 

 

Hvordan man sikrer mangfoldighed: 

- En af de mange måder man arbejder med mangfoldighed på er 

Business ressource groups. Hver målgruppe har en sådan 

gruppe som, indenfor det respektive område, søger at sikre og 

understøtte mangfoldigheden. 

- Handicap-ressource-gruppen, udgøres af interesserede 

medarbejdere, som ikke nødvendigvis selv har et handicap. 

Gruppen arbejder konstant med awareness perspektivet af 

mangfoldighed: 

o Der eksisterer et bias mod personer med handicap. 

Ansættelsessamtaler bruges som eksempel. 

o Gruppen arbejder derfor med at gøre alle kollegaer, 

men særligt ansættelsesudvalg og ledere, 

opmærksomme på at de sikkert er biased når de 

ansætter.  

- I IBM adresserer den administrerende direktør mangfoldighed 

10-20 gange årligt for medarbejderne. Almindelige ledere 

tager emnet på et møde månedligt. 

- 40.000 medarbejdere er på verdensplan med i IBM’s business 

ressource groups og hver gruppe har en topleder som sponsor 

for teamet. 

- Det er essentielt, at den øverste ledelse konstant italesætter 

mangfoldighed og at man som virksomhed har en politik, der 

klart udtrykker, at man ønsker ligebehandling. 

- Man har i handicapgruppen lavet awareness ved at producere 

foldere, hvor man præsenterer medarbejdere og deres 

handicap.(Disse blev udleveret). 

- Man har afholdt events om mangfoldighed for hele 

virksomheden. 
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o Copenhagen Pride og et foredrag ved Søren Holmgren 

nævnes som eksempler. 

- Endelig har man lavet et uddannelsesprogram, der er 

obligatorisk for medarbejdere i IBM, og som bl.a. omhandler 

bias og innovation. 

-  Handicapgruppen i IBM har meget positiv erfaring med 

mentoring fra handicapnetværket til både medarbejderen med 

handicap og lederen. 

o Man tilbyder rådgivning, til at klæde lederen bedre på 

med information om særlige udfordringer eller lign. for 

personen med handicap 

o Man hjælper medarbejdere med handicap med at løfte 

en problematik for ledelsen eller andre.  

 

Hvordan man skal agere som jobansøger med handicap: 

- Undersøgelser viser, at over halvdelen af den danske 

befolkning ikke føler sig komfortable ved at samtale med en 

person med handicap. 

- Udgangspunktet er, at en leder ved en ansættelsessamtale fra 

start ikke er tryg i samtalen. 

- Personen med handicap er nødt til aktivt at gå ind og adressere 

og afmystificere sit handicap. 

- Allan Sonne anbefaler, at man i sin jobansøgning ikke nævner 

sit handicap. Har man et usynligt handicap mener han heller 

ikke man bør nævne det ved en ansættelsessamtale. Har man et 

synligt handicap bør man afdramatisere det, og klart melde ud 

hvilke behov man har for at være ligestillet med de andre 

medarbejdere. Virksomheden har kun en interesse i, at man 

bliver så produktiv som muligt. I langt de fleste tilfælde er der 

opbakning fra ledelsens side, når en medarbejder med særlige 

behov arbejder for synlighed og nedbrydning af fordomme. 

 

 

Anbefalinger: 

- Samarbejd med NGO’er, for at hjælpe personer med handicap 

få flere emner på deres CV. 

- Gå aktivt ind i et samarbejde med andre firmaer og det 

offentlige. 

o Man skal bruge flexjob-ordningen så meget som 

muligt, både ved nyansættelser og i fastholdelse af 

medarbejdere. 

o Den nye flexjob-ordning har åbnet for at man kan 

ansætte folk til helt ned til eks.5, 7, 10 eller 15 timer 

ugentligt. 

o Brug isbryderordningen, som har til formål at give 

nyuddannede med handicap mulighed for at få 

erhvervserfaring. 
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- Man bør i langt højere grad tilbyde virksomheder vejledning, 

også om støttemulighederne i forhold til at gøre en 

arbejdsplads tilgængelig. 

- Man kunne med fordel afholde match-making events. Langt de 

fleste virksomheder er positivt indstillede overfor at blive mere 

mangfoldige. 

 

IBM’s tiltag på handicapområdet 

- Man arbejder aktivt med, at de fysiske rammer skal være 

tilgængelige. 

o Fokus på at opfylde behov, være det hjælpemidler, 

voice-readers, stemmegenkendelse eller stille lokaler. 

- Ved nybyggeri eller når man tilføjer nye lokationer til 

virksomhedens domæne, er det en integreret proces, at 

handicapgruppen sammen med byggeudvalget sikrer 

tilgængeligheden.  

- IBM samarbejder med en række andre platforme og 

virksomheder om handicapområdet. 

o Folkemødet og Novo Nordisk nævnes som eksempler. 

o Dansk Handicap Forbund har opstartet et advisory 

board af små og store virksomheder, som skal hjælpe 

med bedre at forstå de udfordringer, som 

virksomhederne sidder med i forhold til ansættelse af 

mennesker med bevægelseshandicap. 

 

Afsluttende understreger Allan Sonne, at man i IBM alene ansættes på 

baggrund af sine kvalifikationer, der er ikke tale om positiv 

særbehandling og videre, at IBM som virksomheder hovedsageligt 

udbyder jobs til højtuddannede. Man har tilnærmelsesvis ingen 

ufaglært arbejdskraft ansat, hverken med eller uden flex-ordninger. 

 

Oplæg v/ Hanne Skov Henriksen og Jakob Madsen, 

beskæftigelseskonsulenter i Borgercenter Handicap 

 

De to nye beskæftigelseskonsulenters afsæt er, sammen med borgeren 

og deres netværk, at finde meningsfuld beskæftigelse. De samarbejder 

bl.a. med BIF, CAPTUM og KLAP-projektet. 

Beskæftigelseskonsulenterne skal; 

-  være en bro mellem virksomheder og borgere. 

- være et tilbud for både virksomheder og borgere. 

- skabe netværk til de jobmuligheder som efterspørges. 

- levere en håndholdt indsat for både borger og virksomhed. 

- skabe gennemsigtighed omkring borgerens tilbud og eventuelt 

samarbejde med andre hjælpere i borgerens sfære. 

 

Beskæftigelseskonsulenterne er en del af Socialforvaltningens 

beskæftigelsesindsats og er et projekt med en styregruppe forankret i 

Borgercenter Handicaps udfører og myndighedsområder. 
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Beskæftigelseskonsulenterne har været i gang med at afdække, hvem 

der er målgruppen for projektet og mangler stadig at komme ud på 

botilbuddene. Man har et særligt fokus på kontanthjælpsgruppen, som 

grundet reformen har været særlig udsat.  

Konsulenterne har været ansat siden januar og indtil nu har fokus 

været på undersøgelsesarbejdet. Der har været afholdt tre 

informationsdage, hvor man erfarede, hvor bredt et spektrum af 

målgrupper og ønsker for beskæftigelse, der eksisterer. Det er videre 

meget forskelligt, hvad folk har givet udtryk for, at de har som behov, 

for at være korrekt understøttede. Nu skal man tematisere, hvilke 

virksomheder man skal ud og tage kontakt til.  

De har igangsat samarbejdet med Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningen og BIF/SOF enheden, hvor man har 

overlappende målgrupper, bl.a. unge autister på kontanthjælp. 

Videre er de så småt begyndt at gå i dialog med enkelte virksomheder 

og opstarte et samarbejde med Lavuk Stjernen, foruden et samarbejde 

med en gruppe unge autister, for at klarlægge, hvilke udfordringer der 

er i spil. 

 

Måltalet for projektets første år er 40 borgere. På nuværende tidspunkt 

har 20 borgere ytret ønske om beskæftigelse via konsulenterne. 

Der er ca. 250 ledige personer med særlige behov tilknyttet BIF/SOF, 

forstået som borgere, der har en sag i Borgercenter Handicap og i 

jobcentret. 

Beskæftigelseskonsulenterne overvejer nu bl.a. bedst mulige mentor- 

og støtteordninger, muligheden for netværksgrupper, samt hvordan 

man sørger for, at borgeren kan få støtte på arbejdspladsen. 

 

Allan Sonne kommenterer, at det er et godt tiltag, at have specifikke 

personer, man som virksomhed kan have løbende kontakt med, så 

virksomheder hurtigere får afklaring på spørgsmål og oplever en 

mindre træg proces ift. eks. støtte til hjælpemidler. 

 

Brancheforeninger bliver nævnt som en mulig platform for 

beskæftigelseskonsulenterne til at blive mere synlige overfor 

virksomheder, særligt de små og mellemstore, men måske ikke blot 

ift. kendskab, men også til bredere at informere om støtteordninger og 

lign. 

 

Beskæftigelseskonsulenterne er fysisk lokaliseret hos Borgercenter 

Handicap på Thoravej, men vil også være at finde ude i byen, bl.a. 

tales der om en fast dag hos Kulturhuset Pulsen. Man er i gang med at 

udarbejde en folder. 

 

Det bliver kommenteret, at det er helt centralt, at opbygge et tæt 

samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 
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Københavns Kommunes egen brug af flexjobbere bliver drøftet. 

 

Det bliver videre nævnt, at Handicaprådet i den nye handicappolitik 

bør prioritere beskæftigelse. 

I forlængelse deraf, bliver der knyttet an til uddannelsesområdet. Der 

opfordres til, at man har fokus på at understøtte de unge inden det 18. 

år, særligt i Borgercenter Handicap. Videre kommenteres det, at flere 

unge oplever begrænsninger i uddannelsesvalg, hvilket man finder 

beklageligt. Unge bør ikke være begrænsede til kommunens egne 

tilbud. 

 

 

5. Den nye Handicappolitik 

Status v/ Mia Bjørnø, Center for Politik 

 

Socialforvaltningen er i gang med en inddragende proces i forbindelse 

med udarbejdelsen af kommunens nye handicappolitik. 

  

Strategien skal blive til på baggrund af drøftelser mellem politikere, 

medarbejdere, organisationer og københavnere, der er i kontakt med 

Socialforvaltning en om deres hverdag, deres drømme samt deres 

forslag til ting, der skal gøres anderledes. 

 

Handicappolitikken skal udtrykke vores vision for, hvor Københavns 

Kommune ønsker at bevæge sig hen i de kommende år, men det er 

samtidig vigtigt at forstå, at forudsætningen er, at politikken skal 

afholdes inden for de til enhver tid gældende budgetrammer. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor alle forvaltninger er 

repræsenteret. Endvidere bliver forvaltningens centre på 

handicapområdet inddraget særskilt. 

 

Socialforvaltningen har afholdt én workshop og skal afholde endnu en 

den 6. juni 2017. Workshops er åbne for alle. 

 

I efteråret går skriveprocessen i gang. Politikken skal politisk 

godkendes i Borgerrepræsentationen 

 

Der bliver spurgt ind til, hvorvidt Rådet får mulighed for at se et 

udkast, inden politikken er færdig udformet? 

 

Det forventes, at Handicappolitikken vil derefter komme i høring, 

hvor Handicaprådet kan afgive svar. 

 

Det bliver besluttet, at sekretariatet giver en opdatering på den ny 

handicappolitik ved hvert Rådsmøde året ud. 
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6. Meddelelser 

 

Møde med Økonomiudvalget den 29. august 

Handicaprådet er blevet inviteret til det årlige dialogmøde med ØU og 

er blevet forespurgt på dagsordensønsker.  

Følgende emneønsker blev fremsat; 

 

- Den supplerende budgetmodel 

- Tilgængelighed 

- Bolig 

- Det strukturelle budgetunderskud på handicapområdet 

 

Andre dagsordensønsker kan efterfølgende sendes til sekretariatet. 

 

 

7. Opfølgning 

 

Tommy Petersen foreslår en opfølgende evaluering af 

beskæftigelseskonsulenterne efter eks. et år. På baggrund deraf kunne 

man italesætte behov og evt. opskalering. 

 

Der blev fremsat følgende kommentarer på baggrund af mødet til 

overvejelse; 

- Hvad man kan gøre for at holdningsbearbejde.  

- Hvordan man afhjælper den lille virksomheds administrative 

byrde ift. ansættelse af en person med handicap. 

- Og i forlængelse deraf, hvordan man italesætter fordommen 

om, at det er administrativt tungt at ansætte personer med 

særlig ordning. 

- Hvordan vi kan opnå lettere adgang til kommunens 

specialiserede viden om ordninger, tilskud etc. 

 

 

8. Evt. 

 

Handicaprådets næste ordinære møde er den 28. august. 

 

Dialogmødet med Økonomiudvalget er tirsdag den 29. august kl. 15.-

16. i Magistratsalen på Rådhuset. 

 

Handicaprådet afholder valgmøde onsdag den 11. oktober om aftenen 

(tidspunktet vil blive nærmere præciseret senere), i Festsalen på 

Rådhuset.  

Der bliver fremsat foreslag om, at invitere et tv-hold (TV GLAD eller 

TV2 Lorry) til valgarrangementet. 

 

 


