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Referat fra Handicaprådets 4. ordinære møde den 12. august 
2019

1. Godkendelse af dagsorden
Janne foreslog, at punktet om muskelsvind udskydes, og at rådet i 
stedet drøfter sagen om kvalitetstandarderne. 
Dagsorden blev godkendt med ovenstående ændring.

2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Tema: Unge og diagnoser; autisme og ADHD
Elly Mørkeberg (områdechef i Borgercenter Handicap) og Heidi 
Holm Vercèll (familiebehandler i Borgercenter Handicap) holdt 
oplæg. Oplægget indeholdt bl.a. følgende:

• Introduktion til Autisme og ADHD
• Vejen til en diagnose
• Unge med Autisme og ADHD
• Udviklingen af Børn og Unge med Autisme og ADHD set i 

lyset af Autismeanalysen
• Familiehusets indsatser til Børn og Unge

Handicaprådet konkluderende på baggrund af oplægget, at der er en 
kraftig stigning i antallet af børn og unge i København med ADHD 
og/eller en autismeanalyse – og at stigningen er højere end i resten af 
landet. Herudover konkluderede rådet, at Borgercenter Handicap har 
en bred vifte af indsatser til målgruppen, men at det desværre er 
begrænset, hvilket familier der har adgang hertil (kræver visitation).

https://www.kk.dk/
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Økonomien i Borgercenter Handicap er desuden presset, og hvis 
stigningen i antallet af diagnoser fortsætter i de kommende år vil 
Borgercenter Handicap stå overfor en vanskelig opgave ift. at 
imødekomme efterspørgslen for indsatser med den nuværende 
økonomi. Det blev aftalt, at sekretariatet sender slides ud samt 
autismeanalysen og Børnehandicapanalysen (afsendt den 19. august).  
 

4. Kvalitetstandarder 
Laura Rosenvinge gav en kort status i sagen om kvalitetstandarderne 
– herunder at der er bestilt to budgetnotater til de kommende 
budgetforhandlinger, som ´tilbageruller´ dele af serviceforringelsen i 
kvalitetstandarderne. Dels at borgere i botilbud kan blive boende, og 
dels at borgere forsat kan få dagtilbud op til 5 dage om ugen.  
 
Janne opfordrede til, at rådets medlemmer bakker op om 
handicapaktivisternes aktiviteter – herunder de kommende 
demonstrationer, som foregår hver fredag kl. 10-12 foran Rådhuset. 
Janne informerede desuden om, at der afholdes endnu en ”Kære 
Frank demonstration” den 28. august kl. 16.30-18, og at de faglige 
organisationer afholder en demonstration den 9. september kl. 17-
18.30 foran Rådhuset.  
 
Janne informerede desuden om, at hun mødes med socialborgmester, 
Mia Nyegaard, onsdag den 14. august med henblik på at drøfte 
kvalitetstandarderne og muligheden for at udtale sig sammen i 
pressen. Formålet er, at sætte fokus på, at der er behov for 
prioritering af det sociale område (herunder særligt 
handicapområdet).  
 

5. Nyt medlem til Handicapprisudvalget 
Troels Gamst og Jens-Kristian Lütken træder ind i 
Handicapprisudvalget.  
 

6. Meddelelser 
Janne Sander orienterede om, at Jes Vissing Tiedemann er ny 
stedfortræder for Mia Nyegaard, og Tinja Vandmose er ny 
stedfortræder for Martin Winge. 
 
 
 
Bilag: Oplæg fra Borgercenter Handicap vedr. autisme og ADHD 
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