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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt.  
 
3. Tema: Unge, identitet, inklusion og politisk engagement 
Oplæg v/ Simon Holm Eeg fra Ungepanelet 
Simon fortæller om, hvordan det er at være ung med et handicap. Simon 
fortæller først om Ungepanelet, som han har været med til at starte for 
omkring to år siden, og han er den eneste i panelet, der repræsenterer 
handicapområdet. Simon fortæller også, at han det meste af sit liv 
udelukkende har været en del af fællesskaber med andre børn og unge 
med handicap. Det er først nu, hvor han er startet på en almindelig 
efterskole med plads til kun omkring seks unge med handicap, at Simon 
er blevet en del af et fællesskab med unge uden handicap, og det betyder 
meget for ham. Det kan være svært at acceptere ens handicap, og det 
kan være hårdt at blive konfronteret med andre unge, som ikke har den 
udfordring, men det er nødvendigt at have den konfrontation, og den er 
gavnlig. 
 
Oplæg v/ Julie Fabian fra foreningsfællesskabet Ligeværd 
Julie fortæller om de typiske udfordringer, der kan være ved at bevæge 
sig ind i voksenlivet og samtidig have et handicap. 
Foreningsfællesskabet Ligeværd arrangerer blandt andet klubber, som 
de unge fuldstændig selv står for. Julie fortæller blandt andet om STU-
uddannelser og viser videoer med unge med handicap, der har stor 
glæde af uddannelserne. En udfordring med STU-uddannelser er, at 
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nogle kommuner ikke har en tilstrækkelig mængde tilbud om 
praktikpladser, og nogle gange bliver de unge ikke henvist til 
tilbuddene. I nogle kommuner ender 95 % af de unge med en STU-
uddannelse i job, mens det i andre kommuner kun er 2 %. Et 
rådsmedlem fortæller, at der er STU-uddannelser i Københavns 
Kommune, men hvis man vil tage STU andre steder, så kan man som 
udgangspunkt ikke det, hvis man er fra Københavns Kommune. Der er 
på den måde ikke frit valg for unge med handicap sammenlignet med 
øvrige unge.  
 
Oplæg v/ Ditte Rejnholdt Rudolfsen og Sofie Monggaard Christensen 
fra SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) 
Ditte og Sofie fortæller om, hvordan de arbejder med at inkludere og 
engagere unge med handicap i det politiske arbejde. SUMH er en 
landsdækkende paraplyorganisation, og aldersgrænsen er 16-36 år. 
Foreningen rummer både fysiske og psykiske handicap og dækker 13 
forskellige grupper.  
SUMH oplever, at det er blevet legitimt at sige, at man ikke kun er 
frivillig for andres skyld, men også for ens egen skyld – eksempelvis 
forbedring af CV, kompetencer, man får et fagligt netværk, et socialt 
netværk, og så får man en mere meningsfuld hverdag. Det bruges også 
af SUMH i rekrutteringen af nye frivillige. Når foreningen arbejder med 
frivillighed og rekruttering, er der fokus på, at alle kan være med, men 
det er ikke alle, der kan være på alle poster. Den enkeltes kompetencer 
skal i spil på de rette områder, så den frivillige også oplever at kunne 
magte opgaven. Foreningen laver strategisk rekruttering, som blandt 
andet indbefatter, at der også rekrutteres frivillige uden handicap. Det 
gør sig fx særligt gældende i U-landsgruppen.  
 
For unge med handicap er frivillighed en vej ind på arbejdsmarkedet, 
fordi den unge med handicap enten ikke har tid til at have et ordinært 
job, eller fordi handicaptillæg gør det dyrt for virksomhederne at 
ansætte den unge.  
SUMH rummer også unge med psykiske udfordringer, og det opleves 
ikke som en udfordring at blande unge med fysisk og psykisk handicap. 
I foreningen er der således mange forskellige grupper af frivillige med 
handicap. Der er nogle, der planlægger aktiviteter fx spilleaften. Andre 
motiverer andre til at være frivillige. Snart kan man blive 
inklusionsambassadør for at skabe en indgang ind i det almindelige 
foreningsliv.  
 
Sofie laver blandt andet politisk lobbyarbejde for foreningen, hvor hun 
sidder i politikudviklingsgruppen. Sofie fortæller, at hun er vokset op i 
et ressourcestærkt hjem, og hendes forældre har tidligt insisteret på, at 
hun skulle gøre tingene selv, og det er hun taknemlig for i dag. Sofie 
har desuden gået i en almindelig folkeskole. Sofie får enormt meget ud 
af sit frivillige arbejde i SUMH, hvor hun er med til at præge 
handicappolitik, søge midler til nogle spændende projekter for dem, der 
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ikke har ressourcerne til det selv. Derudover er der mulighed for at 
beskæftige sig med et bredt spektrum af handicap frem for kun at 
beskæftige sig med synshandicap, som Sofie gjorde engang.  
 
Der spørges til, om der i SUMH arbejdes for, at unge med handicap er 
frivillige for andre. Her nævnes Hverdagsaktivisterne, som er lykkedes 
rigtig flot med det.  
 
Foreningen samarbejder desuden med andre ungdomsorganisationer, 
herunder Dansk Flygtningehjælps Ungdom, DUF, Røde Kors Ungdom 
og Red Barnet Ungdom.  
Problematikken om at være en dobbeltminoritet drøftes, men der er 
desværre ikke så mange i SUMH, der har anden etnisk baggrund end 
dansk, men det er der i medlemsorganisationerne.  
 
4. Konference  
Handicaprådets årlige konference skal omhandle temaet bolig og 
afholdes tirsdag den 30. oktober 2018. Rådet drøfter mulige oplæg og 
vinkler til temaet.  
Herunder,  

• at mennesker med handicap i dag bliver ældre og ældre, og de vil 
komme i en situation, hvor de bliver 65 og måske skal flytte fra det 
botilbud de bor på i Socialforvaltningens regi. I dag i Københavns 
Kommune findes der ikke særlig mange muligheder for ældre med 
handicap. Hvordan får man lavet relevante boliger – både dem med 
behov for meget støtte og for dem, der kan bo selv?

• at det er problematisk, at borgere med handicap kun kan få tilbudt ét 
sted at bo i Københavns Kommune, og hvis der siges nej, så ryger 
borgeren af listen og skal selv finde bolig. Hvad er der af 
flyttemønstre og muligheder? Det kunne være godt at få belyst – er 
det et reelt problem? Hvordan er forholdene i Københavns 
Kommune? Hvor mange anvises?

• at Mia Nyegaard har nedsat en tænketank om sociale boliger helt 
generelt. Boligproblematikken er en af de største udfordringer for 
København – sociale boliger er her defineret som skæve boliger, 
boliger til borgere med handicap, til udsatte osv. Mia gør desuden 
opmærksom på, at regeringens ghettopakke også får konsekvenser 
for borgere med handicap.

• muligheder for at skabe fællesskaber i boliger. Når du kommer op i 
alderen stiger ensomheden ofte, også for borgere med handicap, der 
måske har få pårørende tilbage og kun et lille socialt netværk 
herudover. Dette problem kan eksempelvis forsøges imødekommet 
med bofællesskaber, hvor man hjælper hinanden (oldekolle) – så dem 
uden et stærkt netværk også får hjælp. Her kunne man eventuelt også 
tænke på, om nogle af borgerne med handicap kunne ansættes til at 
gøre noget for et sådant fællesskab. Borgerrepræsentationen vedtog 
den 21. juni 2018 ”Medlemsforslag om udarbejdelse af retningslinjer 
for seniorbofællesskaber (2018-0158054)”. I det nu vedtagne forslag 
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fremgik det, at bl.a. Ældrerådet vil blive inddraget i arbejdet med at 
danne seniorbofællesskaber. Handicaprådet har ikke været involveret 
i dette og bliver ikke nævnt som en samarbejdspartner i forslaget. Det 
er vigtigt, at Handicaprådet også høre i sammenhænge der vedrører 
ældreområdet, da dette også er relevant for borgere med handicap.

• blandede fællesskaber, der kan rumme både borgere med handicap 
og andre borgere. Der er et forsøg uden for Aarhus med en landsby, 
hvor forskellige typer boliger og mennesker blandes. At få en fra den 
landsby til at komme til konferencen kunne være interessant. Man må 
kunne bruge principper fra almindelige bofællesskaber til 
bofællesskaber for mennesker med handicap – og man må kunne 
blande dem. Det kunne være spændende at få belyst til en konference.

• ghettoudspillet og konsekvenserne af den, og hvordan København 
skal forholde sig til det.

• prisen på boliger – hvordan kan den udfordring løses?
• familieboliger – det kunne være fedt med en étværelseslejlighed i 

nærheden af, hvor forældrene bor, så forældrene kan blive ved med 
at tage sig af barnet, og barnet kan blive en del af et forpligtende 
fællesskab med naboerne i tilfælde af, at forældrene flytter.

 
 

  
 

  
  
 

  

Bud på oplægsholdere 
Mia Manghezi (Pension Danmark) eller Jens Elmelund (KAB) kunne 
have bud på, hvordan det er gået med at blande boformer. Søren 
Gellerup (Statens byggeforskningsinstitut). 
 
Som deltagere i konferencen foreslås det at invitere almene 
boligforeninger, så inputtene bliver hørt. Derudover skal entreprenører 
og private developere inviteres. Mange af dem vil rigtig gerne høre den 
slags, men de er aldrig blevet spurgt. På den måde sikres det også, at 
der kommer noget praktisk ud af konferencen.  
 
5. Midtvejsevaluering 
Midtvejsevaluering udskydes til næste Handicaprådsmøde.  
 
6. Om at være pårørende 
Oplæg v/ Elin Johansson fra Handicaprådet 
Elin fortæller omkring Nyreforeningen og nyresygdomme samt det at 
leve med dialyse. Der er strenge væske- og kostrestriktioner, fordi man 
kun kan få dialyse tre gange om ugen.  
Elin fortæller desuden om rollen som pårørende og anbefaler Lær at 
tackle-kurserne (www.laerattackle.dk).  
 
7. Meddelelser 
Lea Ravn-Mortensen fortæller, at der arbejdes på en synlighedsfolder 
for at gøre opmærksom på Handicaprådet.  
Der afholdes møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 
27. august og møde med Økonomiudvalget den 28. august 2018. 
Vedr. henvendelsen fra Borgerrådgiveren, vil rådet meget gerne have 
besked i sager, der er relevante på handicapområdet (orienteringssager).  

http://www.laerattackle.dk
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8. Evt. 
Ekstra Bladet har kontaktet Sven Knudsen, og sammen har de været på 
en tilgængelighedstur. Artiklen bliver bragt snart. Link til artiklen 
rundsendes. 
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