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Referat af 5. ordinære rådsmøde den 26. november 
2019

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet er godkendt.

3. Tema: BPA OG LEDSAGELSE

Områdechef på Udføreområdet, Merete Lefeldt, og Borgercenterchef i 

BCH, Mette Boskov Vedsmand, holdt oplæg om ledsagelse og BPA. Op-

lægget omhandlende følgende:

• Merete Lefeldt fortalte om ledsagelse (formål, målgruppe, be-

villing mv.)

• Generel drøftelse af temaet ledsagelse

• Mette Boskov Vedsmand fortalte om BPA (lovgivningens for-

mål, fakta om BPA i et BCH-regi, BPA og budgetforslag 2020)

• Generel drøftelse af BPA

Ledsagelse

På baggrund af oplægget blev ansættelsesprocessen af potentielle led-

sagere drøftet, herunder om ansættelsesprocessen evt. kunne optime-

res, så det blev nemmere at få en ledsager indenfor en kortere tids-

ramme. Dog skal dog stadig ske indenfor rammerne, så både børne- og 

straffeattest indhentes og godkendes forinden ansættelsen. Nogle bor-

gere oplever nemlig, at ansættelsesprocessen kan være tidskrævende.

BPA og budgetforslag 2020

I forlængelse af punktet om BPA og budgetforslag 2020 blev arbejdsle-

der- og arbejdsgiveransvaret drøftet. I forhold til arbejdsleder- og ar-

bejdsgiveransvaret skal borgeren kunne fungere som arbejdsleder for 

sine handicaphjælpere. Hvis borgeren ikke selv er i stand til at fungere 
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som arbejdsgiver, kan borgeren indgå en aftale med nærtstående, eller 

en forening eller privat virksomhed, som er godkendt af Socialtilsynet, 

der overdrages ansvaret. 

Når arbejdsgiveransvaret overdrages til anden part, pålægges der et ad-

ministrationsgebyr, der i Københavns Kommune er fastsat på 9. kr. pr. 

bevilget BPA-time. I 2020 vil der i København blive indfaset en ordning, 

hvor der bevilges 5 kr. pr. BPA-time. Nedskæringen i administrations-

gebyret er truffet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner. I Aar-

hus og Frederiksberg Kommune har de f.eks. et administrationsgebyr 

på 5 kr. pr. BPA-time.  

Handicaprådet udtrykte i forlængelse en bekymring omkring, at denne 

opgave kan varetages for 5 kr. pr. BPA-time. Rådet stillede bl.a. spørgs-

målstegn ved, om der er foretaget en undersøgelse, der viser forskellen 

mellem de firmaer, der tager henholdsvis 5 og 9 kr. i timen. Det blev 

bl.a. drøftet, om der vil forekomme færre ydelser, når administrations-

gebyret ændres til 5 kr. pr. BPA-time. BCH svarede i forlængelse heraf 

at de firmaer, der samarbejdes med, tilbyder flere ydelser generelt, 

hvorfor der ikke vil forekomme færre ydelser trods besparelsen. Derud-

over har Socialministeriet lavet en ny vejledning ift. personaleledelse til 

borgere, der har en BPA. 

Slutteligt understregede Handicaprådet, at BPA-ordningen er indført 

for at få unge med handicap ud af institutionerne og at Københavns 

Kommune skal leve op til deres egen handicappolitik, hvilket BPA’en er 

en forudsætning for. 

4. Omstillingsplan for handicaprådet 

Problemer med udskift af sagsbehandlere  

Handicaprådet drøftede på baggrund af oplægget, om man kan forsøge 

at arbejde med én sagsbehandler, der har det samlede ansvar for en 

sag. F.eks. på tværs af myndighed og udfører, da borgere kan opleve 

problemer med udskift af sagsbehandlere. Dermed kunne det være in-

teressant, hvis der blev udarbejdet en fastholdelsesplan for medarbej-

dere. Det kunne f.eks. være at tilbyde baser (medarbejdere), så bor-

gerne kan se, at der er noget stabilitet og genkendelighed i deres sags-

forløb. 

Inddragelsesprocesser 

Yderligere blev det drøftet, hvordan man kan tænke ud af boksen ift. 

inddragelsesprocessen af borgere og pårørende. Det kunne f.eks. være i 

form af mere uforpligtende arrangementer og møder som et alternativ 

til råd, der for nogle vil fremstå som ressourcekrævende og mere for-

pligtende. 

Ungefællesskaber og boformer 

Handicaprådet drøftede, at man ved omstillingsplanen i højere grad 

skal fokusere på ungefællesskaber. Dette kan være en vanskelig og læn-

gerevarende proces, men vil på sigt skabe positive effekter for 
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borgerne. Samtidig blev det drøftet, hvorvidt der kan etableres en 

række mindre plejeenheder, hvor man kan slå flere lejligheder sammen. 

På den måde kan det sikres, at der skabes nærvær og mindre bofælles-

skaber, der kan danne nogle fine rammer for fællesskaber i nærmiljøet. 

Dog blev det samtidig understreget, at der stadig er behov for botilbud 

med fuld bemanding – men at mindre bofællesskaber kan fungere som 

et fint alternativ. 

5. Meddelelse  

Socialudvalget besluttede den 30. oktober 2019, at Socialborgmester 

Mia Nyegaard udtræder af Handicaprådet. Jes Vissing Tiedemann (der 

tidligere har ageret som stedfortræder for Mia Nyegaard) vil således til-

træde som fast medlem i Handicaprådet.  

6. Evt.  

Opførelse af svømmehal i Ørestaden 

På baggrund af Kultur- og Fritidsforvaltningens godkendelse af opførel-

sen af den nye svømmehal i Ørestaden, blev det konkluderet, at opførel-

sen kan være i strid med lovgivning på området. I forlængelse beslut-

tede Handicaprådet, at Laura Rosenvinge går videre med sagen og ven-

der tilbage. 
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