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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt. 
 

3. Tema: En sammenhængende hverdag 
Oplæg v/ Pernille Møller og Gorm Johansen fra LOBPA 
Pernille og Gorm præsenterede LOBPA og deres arbejde med 
Samtænkt Indsats. LOBPA er en nonprofitorganisation, der blev stiftet 
i 2009 med rødder i handicaporganisationerne. LOBPA har syv 
bestyrelsesmedlemmer og er den eneste landsdækkende BPA 
(Borgerstyret Personlig Assistance) interesseorganisation.  
 
Samtænkt Indsats 
De seneste år har der været fokus på at skabe en sammenhængende 
hverdag, særligt for børn og unge, som modtager praktisk støtte i 
hverdagen. LOBPA ser særligt følgende problematikker ift. at skabe 
en sammenhængende indsats; bureaukrati, faggrænser, samarbejde på 
tværs af forvaltninger samt økonomiske ressourcer, herunder hvilken 
forvaltning der er økonomisk ansvarlig for de forskellige indsatser. 
Handicaprådet opfordres til at drøfte deres erfaringer med 
udfordringer ift. at skabe en sammenhængende hverdag: 

• Det kan være vanskeligt at få én fast sagsbehandler. 
• Sagsbehandlernes praksis er ofte meget forskelligartet. 
• Det kan være vanskeligt for borgeren at navigere i de mange 

paragraffer med forskellige former for indsatser og støtte. Det 
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ville være gavnligt med én samlet paragraf, der indebar 
støtte/hjælp til borgeren, hvorefter den nødvendige støtte 
kunne afklares. 

• Handicaprådet oplever at et barn kan have 3-4 forskellige 
hjælpere i løbet af en dag, grundet at hjælperne er bevilget til 
at yde en specifik støtte og derfor ikke må hjælpe barnet med 
andre ting. 

 
BPA-ordningen gælder kun på voksenområdet og derfor har LOBPA 
startet Samtænkt Indsats, med henblik på at yde en mere 
helhedsorienteret indsats for børn og unge. Indsatsen gør, at barnet 
eller den unge har et fast hjælperteam, som er sammensat i samarbejde 
med familien og som kan understøtte borgerens samlede behov i løbet 
af dagen. Hjælperteamet består primært af handicaphjælpere, hvortil 
der kan ansættes hjælpere med specifikke fagligheder afhængigt af 
borgerens behov. Hjælperteamet har en teamkoordinator, som står for 
at lægge vagtplan samt have kontakt med familien og LOBPA. 
LOBPA stiller en konsulent til rådighed, der fungerer som bindeled 
mellem teamkoordinatoren og den pågældende kommune.  
Der etableres desuden et afløserteam, der kan tilkaldes ved sygdom, 
ferier mm.  
 
Ift. økonomi, udarbejdes der et budget med den pågældende 
kommune, hvortil LOBPA kan bistå med at fordele regningen mellem 
forskellige forvaltninger. Samtænkt Indsats bidrager til, at der kommer 
mere ro i familien samt at barnet eller den unge bliver mere 
selvhjulpen. Desuden skaber indsatsen mere ro i kommunen, da 
kontakten med familien foregår igennem LOBPAs konsulent. 
 
Samtænkt Indsats er endnu ikke startet i Københavns Kommune, men 
man har et eksempel fra Århus Kommune, hvor ordningen har 
fungeret godt. 
 

4. Dialogmøde med Økonomiudvalget 
Input til dagsordenen 

• Budget: Der skal sættes fokus på, at der ikke skal røres mere 
ved socialområdet, herunder handicapområdet som allerede er 
under gevaldigt pres. Niveauet for handicapområdet i 
København er lavt sammenlignet med de øvrige 6-byer. 

• Kvalitetsstandarderne på handicapområdet: 
Kvalitetsstandarderne har enorm betydning for de berørte 
borgeres livskvalitet og værdighed. Kvalitetsstandarderne 
hænger desuden ikke sammen med Socialforvaltningens 
socialstrategi og Københavns Kommunes Handicappolitik. 

• Boligsituationen i København: Boligsituationen i København 
bliver værre og værre, særligt for borgere med handicap, som 
ofte har en lav betalingsevne og samtidig et 
tilgængelighedsbehov. 
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• Hvordan sikrer man, at velfærdsområderne, herunder 
handicapområdet får gavn af investeringspuljen, som gøres op 
i økonomiske gevinster, hvortil der på handicapområdet ofte er 
tale om gevinst i form af øget livskvalitet. 

Brugerrepræsentanterne opfordrer BR-repræsentanterne til at kontakte 
Handicaprådet, hvis der er politiske temaer eller problemstillinger, 
som Handicaprådet kan hjælpe med at løfte. 
 

5. Om muskelsvind 
Punktet udskydes til næste Handicaprådsmøde grundet tidsmangel. 
 

6. Meddelelser 
Meddelelse ved Janne Sander 
Janne præsenterer et udsnit af forslaget til den nye 
boligudlejningsaftale, som indebærer, at boligforeninger kan give 
fortrinsret på 5% af deres boliger i hver afdeling, til borgere der har et 
tilgængelighedsbehov. Denne nyhed er glædelig, idet Handicaprådets 
ønske er, at hele boligmassen gøres tilgængelig, således at borgere 
med tilgængelighedsbehov kan besøge venner og bekendte.  
Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at borgere med 
handicap bliver diskriminerede af ghettoaftalen, som resulterer i, at 
borgere der ikke er i beskæftigelse, må fraflytte deres bolig i visse 
områder. 
 
Meddelelse ved Laura Rosenvinge 
Laura gør opmærksom på, at Socialudvalget skal drøfte 
kvalitetsstandarderne på handicapområdet igen den 12. juni, hvor 
forældre til borgere med handicap bl.a. får foretræde.  
Handicaprådet sender et brev vedr. kvalitetsstandarderne til 
Socialudvalget forud for mødet den 12. juni. 
 

7. Evt. 
Evt. ved Mia Nyegaard 
Socialborgmesteren kommer sandsynligvis til at udtræde af 
Handicaprådet med henblik på at skabe en mere lige fordeling af 
borgmesterens tid blandt de centrale råd. Det foreslås i stedet, at 
borgmesteren deltager 1-2 gange årligt på faste tidspunkter i hvert af 
rådene. 
Det påpeges fra brugerrepræsentanterne i Handicaprådet, at forslaget 
opleves som ærgerligt, idet socialborgmesteren betragtes som en stor 
kapacitet for rådet. 
 
Evt. ved Klaus Mygind 
Klaus gør opmærksom på, at der er en problematik omkring 
handicapvenlige boliger på Langhusvej i Tingbjerg, som skal 
nedrives. Det er vigtigt, at der findes en løsning der er god for de 
berørte borgere og Handicaprådet kan evt. hjælpe med at løfte 
problematikken. 
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