
 

 

  

  

  

 

 

   

 

Beslutningsreferat fra Handicaprådets 5. ordinære møde den 16. 

november 2016 

 

 

Dato: 16.11.2016 

Tid: 19.15-21.15 

Sted: Udvalgsværelse 8, stuen, Rådhuset 

Mødedeltagere: Henrik Svendsen, Sven Knudsen, Anne Mette Omø 

Carlsen, Margit Koltze, Janne Sander, Jesper 

Christensen, Elin Johansson, Troels Gamst, Tine 

Heerup, Steen Stavngaard og Tommy Petersen. Fra 

sekretariatet Mia Bjørnø og Lykke Dahl Lauridsen 

  

  

 

 

Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagordenen er godkendt 

 

2. Godkendelse af referatet 

Referatet er godkendt 

 

3. Året der gik og fremsyn for 2017 

 

Inspirationsoplæg v/ Ane Esbensen fra Det Centrale 

Handicaprådssekretariat 

 

Ane Esbensen introducerer sig selv og Det Centrale Handicapråds 

(DCH) historie. Organisationsstrukturen blev radikalt ændret i 2011, 

forinden var den som den er i de fleste kommunale handicapråd nu. 

Man ændrede konstellationen, så DCH bestod af flere 

udefrakommende. Som eksempler blev nævnt KL, SFI og IT 

universitetet. Der blev arbejdet positivt og med fælles form. Fokus er 

på at samarbejde og arbejde med de emner, der allerede er på 

dagsordenen og så få handicapperspektivet med på det område. 

Der bliver sat ind på at finde løsninger frem for at fokusere på alle de 

steder, hvor man ikke lever op til kravene indenfor handicapområdet. 
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Ane Esbensen opfordrer Handicaprådet til i højere grad at opsøge, 

hvornår og hvordan man byder bedst ind som handicaprådsorgan i de 

andres dagsordener. 

DCH har lavet en GAP analyse af oplevelsen af mødet mellem 

borgere og kommunen/forvaltningen. Resultatet er, at det i høj grad 

var en oplevelse præget af manglende tillid for borgerne. I 

Handicaprådene nogle steder er der tilmed manglende tillid til de 

politiske repræsentanter fra brugerrepræsentanternes side (DH). Ane 

Esbensen understreger vigtigheden af, at finde fælles områder at 

arbejde. 

 

Steen Stavngaard spørger ind til grundlaget for, hvilke 

problemstillinger DCH op. Baggrunden for, hvad der vælges - 

hvorvidt det er på eget initiativ eller med udspring i opfordringer fra 

politisk side. 

 

Ane Esbensen responderer, at begge dele er tilfældet. 

I øjeblikket fylder beskæftigelse meget på dagsordenen i DCH, særligt 

i forhold til kontakthjælpsloftet. Tillidsdagsordenen er et andet 

eksempel på DCH’s fokus samt opfølgning på holdninger og 

fordomme. 

Fremadrettet er det ligeledes DCH-s plan at søge de kommunale 

handicapråds viden, når der skal arbejdes med visse emner. Man er i 

DCH ved at udarbejde nogle ideer om, hvordan man bedre kan bruge 

hinanden. 

Ane Esbensen svarer endvidere på nogle praktiske spørgsmål: 

Formanden i DCH er lønnet, de andre rådsmedlemmer kan få 

godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Rådet afholder seks møder om 

året, af tre timers varighed. Fremadrettet har man ændret strukturen, så 

det er fem alm. møder og et længere møde. Det er i høj grad 

formanden, der tegner rådet i mellem møderne. Seks personer er ansat 

i sekretariatet til at servicere rådet. 

 

Steen Stavngaard spørger nærmere indtil, hvorvidt DCH fornemmer, 

at Folketinget og andre modtagere bruger de råd, DCH fremsætter, og 

at der kommer issues i spil på baggrund deraf. 

 

Ane Esbensen svarer, at man i DCH har fokus på vidensområdet; hvad 

prioriterer man at indhente viden om af konkrete projekter, og 

hvordan agerer man med velfærdssamfundet under stort pres. Det er 

vigtigt at på tal på emnerne. Vidensmæssigt at få afdækket et 

fokusområde kan være en kæmpe hjælp til at komme videre med en 

problemstilling. 

 

Steen Stavngaard spørger til, hvorvidt de kommunale handicapråd 

eksempelvis kan gå sammen og få DCH til at belyse et bestemt 

område. 
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Ane Esbensen siger at de absolut tager i mod forespørgsler fra de 

kommunale handicapråd. 

 

 

 

Evaluering af Handicaprådet virke i 2016 og ønsker for 2017 

 

- Hvad gik godt, og hvad skal vi gøre anderledes. 

 

Henrik Svendsen fremsætter, at ud af huset handicaprådsmøder er 

rigtig gode, Bystævneparken, UiU og Lavuk nævnes som eksempler. 

Der ønskes dog, at der i langt højere grad følges op på ud af huset 

mødernes problemstillinger. 

 

Elin Johansson følger op, at hun ligeledes synes ud af huset møderne 

er gode. 

 

Tine Heerup nævner, at ud af huset møder er godt, men at der skal 

være en balance. Det er vigtigt, at fastholde møderne på rådhuset, hvor 

der er mere diskussion. Rådsmøderne på Rådhuset, hvor fagpersoner 

videreformidler viden til rådsmedlemmerne, er mindst lige så vigtig. 

 

Troels Gamst kommenterer, at det er godt at Handicaprådet holder fast 

i hovedtematikker som eksempelvis tilgængelighed, der bliver 

gennemgået. 

 

Jesper Christensen supplerer med, at vekselvirkning mellem møder 

ude og hjemme virker godt, det er brugbart med konkret viden fra 

hverdagen.  

Vi bør samtidig se på, hvilken struktur der virker bedst i forhold til 

rådsmedlemmerne - hvornår kommer der flest, hvad skal der til i 

mødeplanlægningen for at imødekomme flest muligt, skal vi operere 

med halvårstemaer eller helårstemaer. 

Jesper Christensen understreger, at mødet med Økonomiudvalget er 

vigtigt, hvor Handicaprådet står frem med sine ønsker. 

I forhold til hvad rådet bør gøre anderledes, kunne man tænke 

anderledes strukturelt fx sætte fokus på hvad der er ’top of the mind’ 

generelt på dagsordenen andre steder. 

 

Steen Stavngaard fremsætter, at Handicaprådet bør lægge mere vægt 

på, at vi er et rådgivende organ, fx ved omlægning af dagtilbuddene, 

hvor Handicaprådet ikke var involveret. Rådet skal tages seriøst som 

rådgivende organ og kan klæde Borgerrepræsentationen bedre på, når 

der skal tages beslutninger indenfor Handicapområder. Det skal derfor 

udvikles og gøres mere tydeligt, hvordan vi kan være rådgivende ift. 

beslutninger i Borgerrepræsentationen. 

 

REFERAT 
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Tommy Petersen kommenterer, at det er en god pointe. Handicaprådet 

har rigtig godt fat i det politiske niveau. Spørgsmålet er om det bliver 

brugt strategisk nok. Det er vigtigt, at Rådet prioriterer deres 

ønskeforslag, og det er gavnligt med håndgribelige ting, som 

Handicaprådet kan arbejde for. (Baderampen på Amager Strand 

nævnes). 

 

Janne Sander understreger, at det er vigtigt, at Handicaprådet i 

Københavns Kommune skal gå foran og være et forbillede. 

Handicaprådet har god kontakt til politikkerne, budgetmøderne med 

udvalgene, særligt Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar 

fungerer rigtig godt. Handicaprådet har brug for at være med så tidligt 

i processen som muligt. Det er positivt med møder ud af huset, men 

også vigtigt at være på Rådhuset. Udfordringen er, at der vedbliver for 

mange sætninger i luften, hvordan bærer vi det videre ud af værelset 

og ud til Borgerrepræsentationen og andre. 

 

Sven Knudsen nævner at møderne med de politiske udvalg er gode og 

roser formandens indsats. 

 

Jesper Christensen nævner at et årshjul kunne bruges til at gribe 

tingene anderledes an. Endvidere nævnes Handicappolitikken som 

udløber i 2017, politikken går på tværs af alle forvaltninger. Vi bør se 

på, hvordan Handicaprådet kan være med til at understøtte og sikre, at 

vi får en Handicappolitik, som vi alle er med til og efterfølgende alle 

står indenfor. 

 

Margit Koltze kommenterer, at det er godt med ud-af- huset møder, da 

Rådet har brug for noget input og den viden man får på besøg. Det er 

positivt, at Handicaprådet har taget hul på snakken om, hvordan vi 

kommer ved igennem og generelt evaluerer vores virke, og hvad der 

fungerer bedst. Hvordan kan Rådet lade forvaltningerne og politikerne 

vide, at vi gerne vil rådgive. Eksempelvis som i forbindelse med 

omstruktureringen af Borgercenter Handicap, hvor Rådet var 

inkluderet. Rådet kunne godt bruge at mødes mere, evt. blot 

brugermedlemmerne. Margit Koltze fremsætter videre, at hun ønsker 

brugermedlemmerne fremadrettet deler deres høringsinput, så man får 

del i de andres input og meninger. Videre, ville det være positivt at få 

mere viden om, hvad de andre brugermedlemmer deltager i, vedr. 

handicapområdet. Rådsmøderne består hovedsageligt af 

vidensudveksling, men der arbejdes ikke videre med, hvad vi fælles 

vil arbejde for. Der mangler mere opfølgning fra tidligere møder og 

fokusering på næste skridt. 

 

Anne Mette Omø Carlsen fremsætter en anden problematik; hvorvidt 

vi når ud til dem vi skal nå ud til.  
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Tine Heerup kommenterer, at det i 2017 ville være en stor fordel med 

et lille kort oplæg inden rådsmøderne, som man modtog sammen med 

dagsordenen. Det ville ligeledes være positivt med en lille opsamling i 

begyndelsen af hvert møde. Rådet har brug for oversigter, så det er 

muligt at se nærmere på, om vi afdækker, hvad vi ønsker. Generelt er 

økonomien under pres, og der er alt for ringe viden i forvaltningerne 

om de forskellige handicap, og hvordan man kan kompensere for dem. 

I den forbindelse ville det være rigtig godt, hvis Rådet kan bidrage 

med, hvordan forvaltningerne kan klæde sine medarbejdere bedre på. 

I hht. tillidsdagsordenen er det i høj grad et problem med den kløft, 

der stadig forefindes mellem borgerne og Borgercenter Handicap. I 

forbindelse med BCH, nævnes videre et eksempel på, at fædre til børn 

med handicap ikke modtager informationer fra BCH, disse sendes kun 

til moderen. Der bør selvsagt sendes til alle. 

Ang. fremtidige emner nævnes beskæftigelse som et ekstremt vigtigt 

område for Handicaprådet at arbejde med og fokusere på. Herunder 

problematikker vedr. hvor mange, der kommer i ressourceforløb. 

Fritidsområdet nævnes ligeledes som et interessant emne at tage op. 

 

Steen Stavngaard fremhæver ligeledes, at man bør inkorporere en ny 

dagsordensstruktur på Handicaprådets ordinære møder, hvor alle kan 

opdateres på mødeaktiviteter - ’siden sidst’. Et minireferat sendt ud 

med dagsordenen er ligeledes en god ide.  

 

Henrik Svendsen nævner, at han selv og Tommy Petersen begge 

sidder i Børneudvalget, og gerne vil vide, hvis der er ting som ikke 

fungerer. Henrik Svendsen bakker ligeledes op om en opsummering af 

’siden sidst’, så alle i højere grad er orienteret om Handicaprådets 

aktiviteter. 

 

Sven Knudsen kommenterer, at det er produktivt med en dagorden, 

hvor der kun er et eller to emner på banen, så man når grundigt 

omkring disse. 

 

Tine Heerup foreslår processen omkring høringssvar ændres således, 

at der i første ombæring kan gives input på materialet og efterfølgende 

kan igen gives kommentarer på høringssvarudkastet. 

 

Jesper Christensen adresserer, at nationallovgivning også har en 

kæmpe indflydelse på tillidskløften, som er meget afhængig af den 

centrale lovgivning, der bliver gennemført. 

 

Der bliver opfordret til at alle, både brugermedlemmer og BR-

repræsentanter, modtager høringsmateriale og høringssvar. 

 

Margit Koltze foreslår, at man afslutter året med en samlet evaluering 

til det kommende hold af rådsmedlemmer, herunder forberedelse og 

gode råd til de nye medlemmer af Handicaprådet. 
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Ang. fremtidige emner, nævner Sven Knudsen, at vi bør have fokus på 

en tilgængelig by for alle på alle niveauer. Turister skal opleve 

København som en by der virker. Der er åbnet flere hoteller, der ikke 

lever op til tilgængelighedskravene, men man mangler 

sanktionsmuligheder.  

Uddannelsesområdet er ligeledes et område, som Handicaprådet bør 

arbejde videre med.  

 

Janne Sander fremhæver, at det er valgår i 2017, og at det allerede er i 

støbeskeen at lave et valgarrangement om efteråret, hvorfor Rådets 

årlige konferencen holdes i foråret 

 

Margit Koltze fremsætter beskæftigelse som emne til både de 

ordinære temamøder og årskonferencen. Fokus på, hvad der bliver 

gjort, hvilke tiltag og hvad er fakta, på førtidspension, ressourceforløb, 

støttet beskæftigelse etc. 

 

Sekretariatet og formanden vil nu arbejde videre med de forslag, der 

er blevet fremsat. 

 

 

4. Meddelelser 

 

Forslag fra Dansk Blindesamfund vedr. ledsagerordning 

Troels Gamst fremlægger, på vegne af Dansk Blindsamfund 

København, et forslag vedr. ledsagerordninger for svagtseende og 

blinde over 67 år.  

 

Janne Sander knytter an, at hvis Handicaprådet skal støtte op om 

forslaget, skal det gælde ledsagelse for alle, ikke blot blinde eller 

svagtseende, så der ikke diskrimineres. 

 

Det drøftes, om problemstillingen kan løftes op på national niveau. 

 

Troels Gamst vil eftersende tal og yderligere information om formatet. 

 

 

Frikommuneforslag ang. billige boliger 

Janne Sander redegører for et frikommuneforslag, som København er 

en del af, hvor man, for at bygge billigere, vil slække på 

tilgængelighedskrav fra byggereglementet bl.a. ang. elevatorer. 

Janne Sander understreger, at det som sådan er et godt forslag, det 

eneste MEN er omgængeligheden med bygningsreglementet ift. 

tilgængelighed. Janne Sander fremsætter, at Handicaprådet skal bede 

Københavns Kommune genoverveje at udfordre bygningsreglementet. 

Janne Sander fremhæver afsnittet ”Der bør være mulighed for at få 

dispensation for krav til byggeri, som fordyrer boligen væsentligt, når 
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målgrupper som flygtninge og hjemløse har lav betalingsevne. Det 

kunne f.eks. være visse krav om handicaptilgængelighed, f.eks. krav 

om elevator i etageejendomme og krav om adgang til eget bad”. 

 

Jesper Christensen responderer, at det ikke er et spørgsmål om, at 

kommunen holder op med at leve op til bygningskravene, men at man 

i kommunen en gruppe mennesker, hvor prisen på boliger er den 

største barriere til at få tag over hovedet.  Det er endnu ikke afgjort, 

hvordan de konkrete byggerier skal udformes. 

 

Margit Koltze kommenterer, at man skal tænke sig godt om, inden 

man går ud og udfordrer bygningsreglementet, både fordi disse boliger 

skal stå i mange år, men også fordi det kan blive en glidebane at skære 

i tilgængeligheden for at nedbringe priser. 

 

Sekretariatet bedes bestille et uddybende notat, der i højere detaljegrad 

redegør for tilgængelighedsaspektet af frikommuneforslaget om 

billige boliger.  

 

 

Mødeplanen for 2017 

Tommy Petersen og flere andre tilkendegiver, at man ikke har 

mulighed for at deltage i Handicaprådsmøder om mandagen. 

Sekretariatet bedes udarbejde en ny mødeplan fordelt på ugens dage 

for at imødekomme flest mulige. 

 

 

Uddeling af Handicapprisen 2016 

Janne Sander fortæller om dette års vinder af Handicapprisen: Kevin 

Nielsen, der vandt for sit arbejde med at etablere og køre Challenge 

League, en fællesskabsorienteret fodboldliga for personer med 

autisme-spektrum-forstyrrelser. 

 

  

5. Evt. 

 

Der er intet at bemærke til eventuelt. Mødet hæves. 

 


