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Referat 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

2. Referatet godkendt 

Referatet er godkendt. 

 

3. Siden sidst 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Tema: Overgang fra uddannelse til beskæftigelse 

Oplæg v/ Johanne Meyer fra Den Særlige Jobformidling. 

Johanne Meyer er grunduddannet socialpædagog med diplom i offentlig 

ledelse, og har arbejdet med udviklingshæmmede hele hendes arbejdsliv. 

 

Om STU: 

- I 2001 blev der afsat penge til et projekt med unge og 

udviklingshæmmede grundet et demografisk behov for skoler til 
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unge udviklingshæmmede. De unge optages nedefra, således at dem 

med det dårligste psykiske eller fysiske funktionsniveau har 

førsteret. Tilbuddet er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for 

unge, der ikke har mulighed for at udføre en anden 

ungdomsuddannelse. 

De unge inddeles i 4 kategorier: 

1. Unge med lettere generelle indlæringsvanskeligheder. 

2. Unge med gennemgribende indlæringsvanskeligheder indenfor 

autisme-aspektet eller ADHD-aspektet. 

3. Vidtgående unge (typisk udviklingshæmmede)  

4. Sindslidende unge. 

Den særlige jobformidling: 

- 4-årigt projekt for udviklingshæmmede der har en førtidspension, 

men som stadig har et ønske om at arbejde. 

- Borgerne i projektet skal være selvtransporterende og have lyst til at 

arbejde. Derudover skal de som minimum kunne modtage én besked 

og udføre den. 

- Hver enkelt borger matches med det arbejde, der passer dem, og der 

er mulighed for at være fleksibel, hvis borgeren ønsker at prøve 

noget nyt. 

- Den Særlige Jobformidling samarbejder med SOF, BIF og BUF, og 

hjælper med at rådgive, formidle samt forhandle løn. 

Skånejob: 

- Borgerne kommer i nyoprettede skånejobs, hvor de arbejder mellem 

15-25 timer.  

- Det skaber enorm værdi for de udviklingshæmmede at få et job, da 

samfundet afspejler, at man ikke har meget værdi, hvis ikke man har 

et arbejde.  

- De unge har bestemte mål, som de skal forsøge at udvikle sig på, og 

de mødes en gang i kvartalet med Den Særlige Jobformidling for at 

hjælpe dem godt på vej. 

- Grundindtægten for borgerne er førtidspensionen, og lønnen er 

således blot ekstra. Timelønnen ligger på omkring 50 kr., som 

arbejdsgiveren betaler, hvoraf de får refunderet 27,45 kr. pr. time.  

- Der kan søges 3 timers personlig assistance, hvor der udbetales 

117,53 kr. pr. time til arbejdsgiveren for at bidrage med støtte til, at 

arbejdsgiveren sætter tid af til at skabe struktur, og støtte den 

udviklingshæmmede på arbejdet. 

- Projektet har en aldersgrænse på 30 år, og således skal der laves en 

formaliseret aftale med SOF for udviklingshæmmede over 30 år. 
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Den Særlige Jobformidling har indtil videre fortsat støtten til borgere 

over 30 år, da der ikke har været venteliste. 

- Københavns Kommune har selv en del ansat i skånejobs i Børn- og 

ungdomsforvaltningen, men da mange kommuner er økonomisk 

pressede, er det vanskeligt at tage flere ind. 

 

5. Opfølgning fra Borgercenter Handicap 

Oplæg v/ Mette Boskov Vedsmand, konstituerede Borgercenterchef 

i Borgercenter Handicap. 

  

Mette Boskov Vedsmand giver en status på den handleplan 

socialudvalget besluttede i marts, da der i forbindelse med vinteren 

var stor kritik af måden Borgercenter Handicap mødte borgere på 

samt overholdelse af sagsfrister og økonomi. 

 

Tiltag indebærer 6 spor: 

1. Serviceeftersyn:  

- Organiseringen er blevet til i forlængelse af 

udfordringer i 2014, hvor Implement blev bedt om at 

komme med input.  

- Organiseringen skulle bl.a. adressere, at borgere fik 

en bedre dialog og følte sig godt behandlet. 

-  I juni og august blev der afholdt 

fokusgruppeinterviews med Borgercenter Handicap, 

Handicaprådet, Forældrerådet, Borgerrådgivningen 

og Centerrådet. Resultatet heraf afventes, men det 

tyder på, at parterne er enige om, hvilke 

problematikker der er tale om. 

- Der har været en dialog med socialstyrelsens task 

force, som er interessante at inddrage, da de kan give 

anbefalinger fra et nyt perspektiv. 

2. Læringskultur:  

- Læringskulturen er i fokus på baggrund af 

Borgerrådgivningens beretninger og oplevelser af 

mange klager, der indeholdt de samme temaer, 

hvilket tydede på fejl og uhensigtsmæssigheder. 

Formålet her var, at have en tæt dialog med borgerne, 

samt at Borgercenter Handicap skulle være mere 

systematisk i at forhindre fejl.  

- Styrket borgerkontakt (fænomen fra Holland) blev 

startet op i Borgercenter Handicap, hvilket omhandler 

en bestemt måde at lytte og spørge i samtaler med 
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borgere, der er utilfredse eller ikke forstår den 

forklaring de får.  

- Et af problemerne er, at de ansatte i Borgercenter 

Handicap til tider lidt for hurtigt trækker regelkortet, i 

stedet for at lytte til borgerne. 

- Der skal reflekteres over, hvorfor det går galt; 

mangler der en proces, er det organisationen som 

helhed eller er det mangel på oplæring? Skal ledelsen 

inddrages i løsningen af problemerne? Det er 

vanskeligt at bryde vaner, da det optager mange 

ressourcer. 

3. Arbejdsmiljø:  

- Arbejdsmiljøet var ikke optimalt. Der er udarbejdet 

handleplaner i alle enheder samt tilkoblet et 

støtteteam. Der skal arbejdes på at nedbringe 

ventetider samtidig med, at kvaliteten skal højnes.  

- Medarbejderne efterlyser grundigere oplæring og 

løbende kompetenceudvikling. Disse fokusområder 

skal integreres i arbejdet med handleplanens øvrige 

spor. 

4. Konkrete sagsbehandlingsudfordringer:  

- Der har været uberettigede stop på tabt 

arbejdsfortjeneste. Der skal ske opfølgning herpå 1 

gang om året. Man har forsøgt at sikre at alle får 

udbetalt deres tabte arbejdsfortjeneste ved at lave en 

stopdato til det 18. år. Det virker umiddelbart ikke til, 

at det er et problem mere. 

- Bunkeafvikling er et andet problem, som dog også er 

i forbedring. De har fået flere ressourcer, men der går 

lidt tid med rekruttering og oplæring af nye 

socialrådgivere. 

Rune Dybvad (A) kommenterer, at andre lande 

tildeler en fast sagsbehandler, mens der i Københavns 

Kommune ofte er en række sagsbehandlere tilkoblet 

til en enkelt borger. 

- Mette Boskov Vedsmand erkender, at udskiftning af 

sagsbehandlere kan skabe dette problem, men at dette 

er forsøgt sikret ved kontinuitet af medarbejderne. 

Derudover er definitionen af en fast sagsbehandler 

forskellig, og derfor skal det meldes klart ud hvad 

forældrene kan forvente. 

Nogle borgere har brug for flere typer af hjælp og her 
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tildeles flere sagsbehandlere. Først når man tildeles et 

aldersområde får man en fast sagsbehandler.  

5. Ledelsesunderstøttelse: 

- Genopretningsteamet/støtteteamet har hjulpet konkret 

med at undersøge, om der er fulgt op på diverse 

processer. Der er iværksat arbejde med at lave en 

mindre opdeling mellem myndighed og udfører, hvor 

problemet dog er, at udføreren ofte har en større 

viden om borgeren.  

 

Anne Mette Omø Carlsen (Ø) kommenterer, at mange af de 

samme problematikker går igen hos f.eks. SOF og spørger til, 

hvorvidt der er erfaringsmæssig udveksling på tværs?  

Mette Boskov Vedsmand responderer, at der formelt set ikke er 

erfaringsmæssig udveksling, men hun vil tage det med i 

overvejelserne. 

Mia Bjørnø tilføjer, at der er en gruppe i socialforvaltningen der 

giver mulighed for at udveksle erfaringer.  

6. Økonomiundersøttelse.  

- Implements rapport bliver forelagt for socialudvalget, 

og her bliver anbefalingen, ifølge Mette Boskov 

Vedsmand, at Borgercenter Handicap skal have større 

fokus på færre ting og ikke have for mange spor. Det 

er derfor helt afgørende, at Borgercenter Handicap får 

hjælp til at tage fat i det vigtigste først og få lavet 

handleplaner herfor. 

 

Jesper Christensen (A) kommenterer, at det største problem er, at 

omstruktureringens mål og opnåelse heraf skal være klart. Det er 

den generelle strukturering, der er i fokus og ikke de små 

områder. 

 

Janne Sander takker Mette Boskov Vedsmand for oplæg, og 

anbefaler, at Borgercenter Handicap inddrager de handicappede 

borgere mere, da det er dem det handler om. 

Det foreslås, at der ved fælles introduktion for nye medarbejdere 

inviteres borgere med handicap, så medarbejderne får et bedre 

indblik i, hvad det vil sige at have et handicap. 

 

Der bydes velkommen til ny studentermedhjælper for 

Handicaprådets sekretariat; Therese Nygaard Lauridsen. 
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6. Den nye handicappolitik 

Status på den nye handicappolitik v/ Lea Ravn-Mortensen. 

Der kommer snart et skriftligt udkast til den nye handicappolitik, hvor 

Socialforvaltningen er tovholder, men hvor alle forvaltningerne er med jf. 

sektoransvarlighedsprincippet. Det har været en inddragende proces, hvor 

Handicaprådet, Borgercenter Handicap, Ungepanelet, Centerrådet og 

Forældrerådet samt centerfællesskaberne gennem eksisterende fora – dvs. 

lokale centerråd, forældreråd samt venskabsforeninger – har givet input til 

politikkens indhold. Dertil er der afholdt 2 åbne workshops på Rådhuset, 

hvor der har været bred deltagelse fra borgere med handicap, pårørende, 

medarbejdere, politikere mv.  

Den 4. september får Handicaprådet et udkast til gennemsyn – direktionen 

skal godkende det først.  

Den 20. september skal Socialudvalget forholde sig til udkastet samt, 

hvorvidt det kan sendes til høring. Den officielle høringsproces starter i 

september og løber frem til midt november. Herefter vil Socialudvalget, 

Økonomiudvalget og til sidst Borgerrepræsentationen skulle godkende 

politikken. 

Til slut skal der laves implementeringsplaner, hvor Handicaprådet inviteres 

til at deltage. 

 

Visionen er, at københavnere med handicap får mulighed for at leve et godt 

og meningsfuldt liv. Der skal bruges viden og erfaring om, hvad der virker, 

men der skal også tænkes nyt. 

 

4 temaer:  

1. Det gode liv:  

Friheden til selv at vælge det gode liv (individuelt), 

velfærdsteknologi, fokus på familien, inddragelse af pårørende, 

overgange, sundhed og lige adgang. 

2. Deltagelse:  

Her er både psykisk, digital og fysisk tilgængelighed og aktiv 

deltagelse i fokus. 

3. Skole, uddannelse og beskæftigelse:  

Temaet dækker både fuldtid, deltid, aftenskole mv.  

Fokus på hvad der skaber et godt ungdomsliv. 

4. Netværk – et værn mod ensomhed:  

Fokus på at borgere med handicap har brug for ekstra hjælp samt de 

sociale relationer, herunder både de pårørende og det bredere 

netværk. Kan man organisere boformerne anderledes så det 

tilgodeser både borgeren med handicap og de pårørende. 

Der kommer et skriftligt format omkring d. 4. september, som er lavet i 

samarbejde med alle forvaltningerne, hvor de har forskellige ansvarspunkter 

der skal implementeres. Der er krav om, at hvert udvalg laver en 
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implementeringsplan, men der er ikke krav til, hvordan og hvor mange 

penge der skal bruges. Der inviteres til et midtvejsmøde af SOF, hvor der 

følges op på hvordan det går, dertil udarbejdes en to-års status.  

 

Margit kommenterer, at der er stor risiko for, at udvalgene glemmer 

ovenstående, hvis der kun laves en status. Hvis der er problemer med 

implementeringen, er det bedre at lave en opfølgning hvert år. 

 

Caroline Stage (V) tilføjer, at det ved en 4-årig politik er vigtigt, at der 

følges op på implementeringen. 

 

Mia Bjørnø responderer, at en status efter et år ikke vil være udbytterig, da 

det stadig er opstartsfasen og derfor vil en evaluering ikke give mening. 

 

Jesper Christensen (A) tilføjer, at der ikke findes en mirakelkur og at de 

enkelte udvalg selv kan vælge at give en status efter et år. Ydermere 

påpeger han, at for meget statusopfølgning blot vil være for papirets skyld. 

 

Neil Bloem (F) foreslår, at der laves en strammere politik og at 

handlingsplanerne inddrages, så forvaltningerne er forpligtede til at følge 

politikken. 

 

Mia Bjørnø responderer, at der kæmpes for at give forvaltningerne ejerskab, 

da de har ansvaret for, at implementeringen gennemføres. Der skal 

fokuseres på politikken og udførelsen frem for status og målinger. Et af 

problemerne med den tidligere handicappolitik var for meget status. 

Mia Bjørnø tilføjer, at der fokuseres på at skabe mere løbende dialog med 

forvaltningerne, da det er kommunens politik.  

 

Anne Mette Omø Carlsen (Ø) kommenterer, hvorvidt det er med i 

overvejelserne, at der kommer et helt nyt hold med politikere, der har andre 

ting de vil have i fokus. Derudover påpeges vigtigheden af, at politikken 

skal være en naturlig del af arbejdet og ikke en sideløbende plan. 

 

Det er de gamle udvalg, der behandler udkast til politikken, men det en ny 

Borgerrepræsentation, der godkender den i 2018. Handicaprådet får lov til at 

afslutte deres periode, og så må de tage eventuelle konflikter med nye 

politikere senere. Det tilføjes, at den nye handicappolitik stadig er et udkast, 

hvortil kommentarer stadig modtages. 

 

7. ØU dialogmøde 

Dagsorden for den 29. august: 

- Budgettet: Janne Sander fører ordet og fokuserer på, at 

kerneydelserne skal bevares. Pengene skal være i Borgercenter 

Handicap – det er hvad borgerne har brug for. 

- Tilgængelighed: Få politikerne til at afsætte penge til 

implementeringen af kortlægning.  
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- Beskæftigelse: Steen Stavngaard samler trådene og fortæller, hvad 

Handicaprådet har lavet.  

- Bolig: Margit er ordfører og fokuserer på, at frikommuneforsøg er 

under opsejling, og rører ved bygningsreglementet 

 

Svend Knudsen kommenterer, at nedlæggelse af handicappladser er 

et problem. 

Janne Sander responderer, at Handicapparkering også vil blive bragt 

op på dialogmødet med ØU. 

 

Jesper Christensen (A) tilføjer, at der ligeledes er et ønske at få fokus 

på boligområdet, da demografien gør, at der kommer flere borgere 

med handicap. Den generelle økonomi er ’need to’ og vil derfor 

næsten helt sikkert blive taget hensyn til. 

 

Janne Sander anerkender, at boligområdet er meget væsentligt samt, 

at prisen på en bolig i København ikke hænger sammen med 

førtidspensionen. 

 

Svend Knudsen kommenterer yderligere, at TMF er den eneste 

forvaltning, som Handicaprådet ikke holder møde med, og at der 

skal presses på i forhold til dette. 

 

Janne Sander foreslår, at det bliver et punkt, som det nye 

Handicapråd tager op med det samme. 

 

8. Meddelelser 

Valgarrangement: 

- Der inviteres politikere og borgere, hvor der er debat og kan stilles 

spørgsmål til politikerne. Jeg håber I møder op. 

 

Årskonference:  

- Temaet er ikke fastlagt, men beskæftigelse har været oppe at vende. 

Hvis nogen har et godt forslag må i meget gerne melde ind hurtigt, 

planlægningen skal i gang snarest. Alternativt vil jeg bede om at 

give mandat til, at formanden vedtager et tema. 

 

Anne Mette Omø Carlsen (Ø) foreslår netværk, derunder erfaring og 

ensomhed. 

 

Tine Heerup kommenterer, at beskæftigelsestemaet er godt. 
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Det vedtages, at beskæftigelsestemaet fastholdes som udgangspunkt. 

 

Møde den 6. december: 

- Sidste rådsmøde. Vi tager en god middag og siger tak for et godt 

samarbejde. 

 

Mødet hæves 

  

 


