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Høringssvarene fra de centrale råd er vedlagt i følgende rækkefølge:

1. Dialogforum på psykiatriområdet

2. Rådet for frivilligt socialt arbejde

3. Handicaprådet

4. Udsatterådet
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Dialogforums bemærkninger til sag om den politiske deltagelse i 
de centrale råd 

Dialogforum drøftede sagen om politisk deltagelse på et møde den 17. 

september 2019. Nedenfor fremgår medlemmernes bemærkninger til 

sagen:

• Dialogforum kan godt forstå argumentet om at dele 

socialborgmesterens tid op, så flere råd får mulighed for dialog 

med borgmesteren. Dialogforum så dog helst, at alle råd fik 

ligeså meget tid med socialborgmesteren, som det er tilfældet 

med Dialogforum i dag.

• Dialogforum ser socialborgmesterens eventuelle udtræden 

som en nedprioritering af Dialogforum. Dialogforum adskiller 

sig fra de andre råd i forvaltningen ved at være mindre 

”organiseret” og ”struktureret” samt have færre politiske kræfter, 

og derfor har det været en fordel at have mulighed for direkte 

dialog med socialborgmesteren.

• Socialborgmesterens mulige udtræden af Dialogforum kan ses 

som en forrykkelse af beslutningskraft fra politisk niveau til 

administrativt niveau. I de her år, hvor der sker besparelser og 

nedskæringer på socialområdet, er det vigtigt, at det er 

politikerne og ikke embedsmændene, der styrer 

Socialforvaltningen.

• Det er vigtigt med politisk tilstedeværelse i de centrale råd, så 

politikerne hører om problemstillingerne direkte fra brugerne 

og ikke kun fra forvaltningens embedsmænd.

• Dialogforum synes generelt, at det er en god ide, hvis der er 

mere politisk tilstedeværelse i rådene. På den måde vil fx 

Socialudvalget få et bedre indblik i, hvad der rører sig på de 

forskellige målgruppeområder. Dialogforum ser derfor gerne, at 

der med en eventuel vedtægtsændring bliver mulighed for at 

invitere flere politikere ind til møderne.

• Hvis socialborgmesteren udtræder af Dialogforum, er det 

vigtigt, at der findes en måde, hvorpå det sikres, at 

medlemmers drøftelser og input bliver videreformidlet til det 

politiske niveau.

• Dialogforum bemærker, at det kan være en ulempe ved 

Socialudvalgets medlemmer, at de ofte skifter ud i partier pga. 

orlov, sygdom mv. Med socialborgmesteren har Dialogforum i 

dag en fast og stabil repræsentant, der får grundigt kendskab til 

problemer og udfordringer på området.

• Dialogforum vil opfordre til, at det overvejes, om der kan holde 

fællesmøder mellem de forskellige centrale råd, hvor der kan 

drøftes fælles problematikker og løsninger – der behøver ikke 

være politisk deltagelse på disse møder. I den forbindelse kan 

det også overvejes, om Dialogforum kan være repræsenteret i et 

eller flere af de andre råd.
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Frivilligrådets høringssvar til sag om den politiske 
deltagelse i forvaltningens centrale råd

Frivilligrådet takker for inddragelsen i sagen, og har følgende bemærkninger:

Frivilligrådet er positivt stemt for forslaget om, at socialborgmesteren fremover vil 

deltage i en til to rådsmøder om året, og for den styrkede dialog og kendskab, som 

det vil medføre.

Rådet kunne dog godt ønske sig, at det udover borgmesteren var mulighed for 

fast at have dialog med hele Socialudvalget. Derfor foreslår rådet, at der udover at 

have en til to møder med socialborgmesteren også blev sat tid af til at hele 

Socialudvalget kan deltage på et andet af rådets fire årlige møder. Dette vil skabe 

et større kendskab og bredere samarbejde på tværs af hele Socialudvalget og 

Frivilligrådet.

Afslutningsvist ønsker rådet at gøre opmærksom på, at det forventer at blive 

inddraget i alle sager, som er relevante for forvaltningens centrale råd og for 

frivillighedsområdet. Dette kan f.eks. være indstillinger, som forelægges 

Socialudvalget, og som vedrører enten rådenes virke, eller de områder, som 

Frivilligrådet beskæftiger sig med. Det er Frivilligrådets indtryk, at forvaltningen 

ikke altid er opmærksomme på, hvornår det kan være relevant at inddrage rådets 

viden og erfaringer i de sager, som der produceres.

På vegne af Frivilligrådet i Københavns Kommune.

Robert Olsen, formand
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 Handicaprådet i Københavns Kommune 

 

Den 24. september 2019 

 

Handicaprådet 

Handicaprådets 

Sekretariat 

Bernstorffsgade 17, 5. 

1592 København V 

Tlf. 20 53 56 92 
handicapraad@sof.kk.dk  

 

 

Handicaprådets høringssvar til Socialudvalget vedr. politisk 

deltagelse i Handicaprådet

Handicaprådet takker for høringen i sagen om politisk deltagelse i 

Socialforvaltningens centrale råd, herunder Handicaprådet. Overordnet 

set forholder Handicaprådet sig meget kritisk til sagen, og ser gerne, at 

socialborgmesteren forbliver medlem af Handicaprådet.

Handicaprådet er opmærksom på, at socialborgmesterens ønske om at 

udtræde af Handicaprådet skyldes, at socialborgmesteren ønsker at være 

ligeligt repræsenteret i de fire centrale råd; Handicaprådet, Dialogforum, 

Udsatterådet og Frivilligrådet. Handicaprådet ønsker i den forbindelse at 

gøre Socialudvalget opmærksom på, at Handicaprådet er det eneste af 

Socialforvaltningens fire centrale råd der er lovpligtigt, og at der i 

Handicaprådets forretningsorden er krav om politisk deltagelse.

Socialborgmesterens deltagelse ved rådsmøderne sikrer en tæt og 

kontinuerlig dialog om handicapområdet, og socialborgmesteren kan – 

qua sin viden som øverst ansvarlig for socialområdet – bidrage med 

viden og værdifulde input til rådet, som er helt centrale for rådets arbejde 

og gennemslagskraft. Handicaprådet mener på den baggrund ikke, at 

socialborgmesteren kan undværes og erstattes af et øvrigt medlem af 

Borgerrepræsentationen.

Handicaprådet vil desuden gerne påpege, at der pt er store økonomiske 

udfordringer på handicapområdet, hvilket de mange seneste 

pressesager også vidner om. Det er Handicaprådets oplevelse, at der 

især nu er brug for socialborgmesterens deltagelse, således at rådet og 

socialborgmesteren i fællesskab kan arbejde for at løfte området.

Handicaprådet står naturligvis til rådighed, såfremt der er spørgsmål, 

eller ønskes en yderligere drøftelse af ovenstående.

Med venlig hilsen

Janne Sander

Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune

mailto:handicapraad@sof.kk.dk
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Udsatterådets høringssvar på sag om den politiske 
deltagelse i Socialforvaltningens centrale råd

Udsatterådet takker for inddragelsen i sagen.

Rådet finder det positivt at socialborgmesteren ønsker at deltage mere 

fast i rådets møder, og glæder sig over den mulighed for en øget dialog, 

som sagen lægger op til.

Udsatterådet bemærker dog, at det udover 1-2 møder med deltagelse 

af socialborgmesteren vil være befordrende for den samlede dialog på 

området, hvis de øvrige socialudvalgsmedlemmer ligeledes fik 

mulighed for at deltage på et rådsmøde. F.eks. kunne man forestille sig 

en turnusordning, hvor de øvrige socialudvalgsmedlemmer i par skiftes 

til at deltage i et af de årlige rådsmøder, ligesom det kendes fra H17 

følgegruppen. På den måde kan der skabes et kendskab og samarbejde 

på tværs af hele socialudvalget og Udsatterådet.

På vegne af Udsatterådet i Københavns Kommune.

Peter Juul, formand
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