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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Handicaprådet vælger at gå direkte til punkt 4. Tema: Frivillighed. 
Dette skyldes, at oplægsholderne til punktet allerede er tilstedeværende 
og at konstitueringen skal afklares, mens kun Handicaprådets 
medlemmer er repræsenteret. 
 

2. Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt. 
 

3. Konstituering 
Handicaprådets endelige medlemmer: 
Janne Sander - Formand
Susan Elholm
Troels Gamst
Sven Knudsen
Steen Stavngaard
Elin Johansson
Margit Koltze
Laura Rosenvinge (A) - Næstformand
Trine Madsen (A)
Gyda Heding (Ø)
Franciska Rosenkilde (Å)
Mia Nyegaard (B)
Klaus Mygind (F)
Jens-Kristian Lütken (V)
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Valg af næstformand 
Laura Rosenvinge er ikke til stede, men har meddelt, at hun stiller op 
til posten som næstformand. Alle bakker op om Laura Rosenvinge som 
næstformand og Rådet er hermed endeligt konstitueret. 
 
Forretningsordenen 
Der er ingen bemærkninger til ændringsforslagene. Ændringerne 
godkendes hermed. 
 

4. Tema: Frivillighed 
Oplæg v/ Gitte Frydensbjerg, frivillighedskoordinator ved 
Borgercenter Voksne, Socialforvaltningen 
Frivillighed er ikke faglighed, men det kan bruges fagligt. Velfærden 
skabes i samarbejde med civilsamfundsorganisationer, idet frivillige 
kan noget andet end de ansatte i kommunen. De frivillige er med til at 
udgøre et netværk og fællesskab for borgere. Det er vigtigt at 
understrege, at frivillige kan skabe relationer og ikke kernevelfærd – de 
frivillige skal ikke erstatte de ansattes arbejde, men være et supplement. 
Frivillighed kan ses som et fagligt redskab, når medarbejderne bruger 
det frivillige rum. Her er det dog væsentligt, at der er god guidning fra 
ledelsen til de frivillige ift. klare mål og retningslinjer. Det kræver 
således ressourcer at arbejde med frivillige, men det giver samtidig en 
god gevinst for borgerne.

 

  
 
Oplæg v/ Gert Thomsen, seniorkonsulent ved Borgercenter Handicap, 
Socialforvaltningen 
Gert arbejder med pårørendesamarbejde, vidensdeling på 
dagtilbuddene/centrene og frivillighed. 
 
Centrene i Borgercenter Handicap er meget forskellige og derfor er det 
vigtigt at have et samlet netværk med repræsentanter fra alle centrene 
således, at de kan lære hinanden at kende og videndele. 
 
Gert fortæller om en række forskellige frivillige initiativer i kommunen, 
som er rettet mod borgere med varierende handicap. 
Der arbejdes med de pårørende som en aktiv del af kommunens tilbud. 
Det handler om at skabe nye traditioner, hvor de pårørende engageres 
og der er allerede en række konkrete tiltag på tilbuddene.

 

 
 
Når der arbejdes med frivillighed på handicapområdet, er der en række 
udfordringer. Det er væsentligt, at de frivillige er engagerede. 
Derudover har hvert tilbud i kommunen mange igangværende projekter 
og de har derfor ikke altid tid til at netværke og indgå i vidensdelingen. 
Videre er det vigtigt, at de frivillige ikke overtager de ansattes arbejde 
og de frivillige skal derfor klædes godt på. Kulturen skal forandres 
således, at der tages højde for, at frivillighed kræver en form for 
investering. En sidste udfordring er, at mange organisationer og 
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projekter mangler frivillige og det kan være svært at dække 
efterspørgslen. 
 
Oplæg v/ Katrine Tranberg Jensen og Aria Media fra Social Sundhed 
Katrine læser folkesundhedsvidenskab og er projektansvarlig for Social 
Sundhed København. Aria har tidligere læst folkesundhedsvidenskab, 
men læser nu medicin og fungerer som brobygger i Social Sundhed 
København. 
 
Social Sundhed blev startet for fem år siden i Århus af formanden 
Kristina Louise Bliksted, som vandt penge til projektet ved en 
idékonkurrence. Baggrunden for at starte foreningen var, at socialt 
udsatte dør 20 år tidligere sammenlignet med resten af befolkningen. 
Social Sundhed består af brobyggere, som er frivillige sundhedsfaglige 
studerende, der ledsager socialt udsatte til deres aftaler i 
sundhedsvæsenet. Brobyggernes formål er at skabe tryghed og sikre at 
folk kommer afsted til læge, psykolog osv. 
Borgere kommer i kontakt med foreningen ved at ringe ind og blive en 
del af projektet – her er det ofte pårørende, der tager den første kontakt. 
Brobyggerne bliver uddannet i bl.a. kommunikation og recovery for at 
sikre, at de har den faglighed det kræver at hjælpe de udsatte borgere, 
som indgår i projektet. 
Social Sundhed vægter, at der er gensidig frihed i relationen samt at de 
frivillige også får udbytte af relationen. Derudover mødes brobyggerne 
i grupper for at drøfte deres oplevelser og erfaringsudveksle.  
De studerende brobyggere opnår indblik i patientgruppens behov og 
erfaring med en målgruppe, som de normalt ikke ville omgås. Katrine 
og Aria beskriver dette som en øjenåbner og påpeger vigtigheden i, at 
de som studerende lærer om strukturen i systemet, faldgruber og får sat 
teori i praksis. 
 
Social Sundhed startede i København sidste forår og havde 170 
ledsagelser det første år. Københavns Kommune er foreningens største 
samarbejdspartner, men der arbejdes på at sprede foreningen ud i hele 
København og Social Sundhed har mange vigtige samarbejdspartnere, 
der bidrager til dette. Derudover er målet at sprede foreningen 
yderligere til andre dele af landet og der er blandt andet stor interesse 
herfor i Odense netop nu.  
 
Oplæg v/ Camilla Karlsson og Maybrith Bonde fra Venner af Captum 
Camilla startede for nyligt projektet ’Hverdagsaktivisterne’, som 
anskuer frivillighed fra et nyt perspektiv. Der fokuseres på, at borgere 
med handicap har en masse at bidrage med også på 
frivillighedsområdet. Projektet skal bidrage til, at borgere med handicap 
i højere grad indgår i frivilligt arbejde og derigennem udnytter deres 
potentiale samtidig med, at de får noget at stå op til.  
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Indtil videre har ’Hverdagsaktivisterne’ arbejdet som frivillige i 
Landsindsamlingen, Special Olympics Idrætsfestivalen samt i 
hovedbibliotekets IT-café. Fremadrettet planlægger Camilla, at 
’Hverdagsaktivisterne’ bl.a. skal deltage i Distortion, Copenhell, 
Copenhagen Pride, Venskabslinien, Grøn koncert mm. Derudover 
fokuseres der på, at ’Hverdagsaktivisterne’ selv skal have indflydelse 
på, hvilke projekter de skal deltage i. 
 
Projektet er stadig meget nyt og har dertil en række udfordringer. Først 
og fremmest mangles der frivillige til at køre projektet, da Camilla i 
øjeblikket er den eneste. Derudover er flere af ’Hverdagsaktivisterne’ 
ikke selvtransporterede og det kan være økonomisk omkostningsfuldt 
for ’Hverdagsaktivisterne’ at skulle betale transport, hver gang de skal 
deltage som frivillig i en aktivitet. 
 
Drøftelse af oplæg om frivillighed 
Rådet diskuterer gevinster og udfordringer ved frivilligt arbejde på 
handicapområdet. 
Det påpeges, at der mangler en paraplyorganisation for de frivillige 
organisationer. Derudover er det væsentligt, at der er kontinuitet og 
engagement fra de frivillige samt at frivillighed skal være et supplement 
og ikke overtage kerneydelserne. De frivilliges rolle er central, idet de 
kan skabe en form for relation, som kommunen ikke kan. Hertil påpeges 
det, at det også er okay, at de frivillige får noget ud af relationen.  
 
De frivillige foreninger roses for deres engagement og gode initiativer, 
som er med til at flytte grænser for borgere med handicap. Derudover 
påpeges vigtigheden i at engagere borgere med handicap i frivillighed, 
da en stor del af denne gruppe borgere er meget isolerede. Det er 
væsentligt ikke at have berøringsangst over for borgere med handicap 
som frivillige. Det er dog også vigtigt, at de frivillige holdningsmæssigt 
agerer ligestillede over for de borgere, der arbejdes med og netop derfor 
er det centralt, at eksempelvis brobyggerne fra Social Sundhed i praksis 
opnår erfaring i mødet med borgerne. 
 

5. Møde med ØU 
DH-medlemmerne af Handicaprådet foreslår fire temaer til 
dagsordenen for mødet med ØU den 28. august. Temaerne drøftes 
efterfølgende. 
 
Budget 
Demografireguleringen var en demokratisk sejr, men det løser ikke 
problemet med det økonomiske underskud. Der er et misforhold ift. 
forvaltningsområderne, idet Københavns Kommune iblandt 6-byerne 
ligger i front på mange områder, men allersidst på det sociale område. 
I Københavns Kommune har handicapområdet et underskud på 500 
mio. kr., men da det er urealistisk at få dækket hele underskuddet, bør 
der i stedet sigtes efter stille og roligt at arbejde sig op mod 
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gennemsnittet for de andre byer. Selvom Københavns Kommune er 
større end de andre 6-byer er det vurderet, at der er et reelt 
sammenligningsgrundlag på handicapområdet. 
Når der skal findes midler i forbindelse med omprioriteringer og 
effektiviseringer i Socialforvaltningen rammer det nu kernevelfærden 
og det er ikke okay. Det er ikke hensigtsmæssigt at stille de samme 
sparekrav til alle forvaltningerne, da det eksempelvis gør mere ondt at 
skære på socialområdet kontra nogle af de andre forvaltningsområder.  
 
Overgangen fra SUF til SOF 
Punktet ændres til ’Overgange mellem forvaltninger’, da flere af de 
samme problemstillinger er gældende for alle typer overgange, 
eksempelvis overgangen fra ung til voksen. 
 
Handicappolitikken 
Punktet vedholdes som det er. 
 
Boligområdet 
Punktet vedholdes som det er. 
 

6. Om autisme 
Oplæg v/ Susan Elholm fra Handicaprådet 
Susan fortæller omkring autisme spektrum forstyrrelse (ASF). 
ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse med forskellige 
former for autisme og derfor omtales autisme som en spektrumtilstand. 
Ca. 1% af den danske befolkning har ASF. ASF er biologisk betinget 
og ofte ikke et synligt handicap. For at få stillet diagnosen skal der være 
afvigelser i forestillingsevnen, kommunikationsevnen og i det sociale 
samspil. Mennesker med ASF kan således have svært ved at tolke 
andres adfærd og vil ofte have særinteresser. Det kan give udfordringer 
ift. at indgå i et socialt samspil med andre, inklusion i folkeskolen eller 
på arbejdspladsen samt at hele familien kan være isoleret grundet, at 
autismen kræver en klar struktur og forudsigelighed i hverdagen.  
Indflydelsen af det autistiske handicap kan mindskes på en række 
livsområder gennem hjælp og støtte. 
 

7. Meddelelser  
Handicaprådet arrangerer en tilgængelighedstur den 27. juni, hvor fem 
af Københavns Kommunes borgmestre deltager. Yderligere 
information vil blive sendt til deltagerne forud for arrangementet. 
 

8. Evt. 
Ingen bemærkninger. 
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