
 

  
Referat af Handicaprådets 1. ordinære rådsmøde d. 7. 
marts 2022 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.  

 
2. Præsentation af medlemmer 

Hvert medlem præsenterede sig selv kort.  

 
3. Konstituering 

Janne Sander, repræsentant fra DH-organisationerne, genvælges som 
formand for Handicaprådet for den næste 4-årige periode. Laura Ro-
senvinge (A), medlem af Socialudvalget, genvælges som næstfor-
mand. 

Handicaprådets medlemmer består af: 

Janne Sander (Muskelsvindfonden), Katrine Palsby (Landsforeningen 
Autisme), Elin Johannson (Nyreforeningen), Hans Jørgen Møller 
(Dansk Handicap Forbund), Margit Koltze (CP Danmark), Ole Rasmus-
sen (Foreningen Danske DøvBlinde), Per Jonasson (LEV), Laura Rosen-
vinge (A), Karina Bergmann (C), Katrine Kildgaard (B), Cille Hald Eg-
holm (V), Charlotte Lund (Ø), Maria Sofie Petersen (Ø) og Klaus My-
gind (F).     

 

4. Tema: Velkommen til Handicaprådet i Københavns Kommune  

Janne Sander bød velkommen i Handicaprådet og introducerede til 
Handicaprådets overordnede formål. 
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Lea Ravn-Mortensen, sekretær i Handicaprådet, præsenterede rådets 
arbejdsformer i forbindelse med bl.a. afgivelse af høringssvar, møder 
med kommunens udvalg, dagsordener, diæter samt henvendelser fra 
diverse instanser og borgere. I Handicaprådet arbejdes der dialogbase-
ret, og med fokus på at gøre politikerne opmærksomme på de handi-
cappolitiske områder.  

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et handicaprådsmøde, skal 
der meldes afbud til sekretariatet, som vil sørge for at indkalde medlem-
mets personlige stedfortræder. DH-medlemmerne opfordrede til at BR-
medlemmer stiller spørgsmål og bruger DH-medlemmerne som spar-
ringspartnere på de enkelte handicappolitiske områder. 

Til orientering har Handicaprådet en facebookside, hvor der informeres 
om rådets arbejde og hvor relevante problemstillinger belyses. Handi-
caprådets facebookside findes her: https://www.facebook.com/Ko-
ebenhavnshandicapraad  

Derudover har Handicaprådet sin egen hjemmeside. Her findes diverse 
informationer om rådet, rådets arbejde samt diverse pjecer og politik-
ker, der er relevante for handicapområdet. Hjemmesiden kan tilgås på 
følgende link: https://handicapraad.kk.dk/  

 
5. Introducerende oplæg til handicapområdet og drøftelse i Handi-

caprådet  

Oplæg v. Jeppe S. Kerckhoffs, faglig og politisk chef i Dansk Handicap 
Forbund (DH) 

Jeppe fortæller, at DH er en medlemsorganisation, der fokuserer på at 
skabe rammerne for et godt liv. Det handler om at skabe et liv med lige 
muligheder. En handicaporganisation er et stærkt netværk, et fælles-
skab og et talerør, der har mulighed for at bringe fortællinger videre. I 
DH har oplevelsen de seneste 10 år været, at arbejdet i højere og højere 
grad handler om at slukke ildebrande for medlemmer. Det opleves bl.a. 
ved lange sagsbehandlingstider, manglende tillid mellem borgere og 
system samt fejl i op mod halvdelen af sagerne. Der er store udfordrin-
ger som kommunen både skal finansiere og finde de rigtige løsninger 
på. Arbejdet må nødvendigvis hvile på en fælles forståelse af de prin-
cipper, der ligger til grund for lovgivningen.  

Jeppe fortalte om FN’s handicapkonvention, Dansk Handicappolitiks 
Grundprincipper og FN’s Verdensmål.  

 

FN’s handicapkonvention 

De handicappolitiske principper er afgørende under lovgivningen og er 
i høj grad blevet et dokument, der bruges af mennesker, der arbejder på 
det handicappolitiske område, og som kæmper for bedre vilkår. Handi-
capkonventionen spiller ofte en rolle, når man laver en ny 
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handicappolitik. Her er udfordringen, at der er lang vej fra at arbejde 
med konventionen til at skabe konkrete forandringer for borgere.  

Handicapkonventionen er et dialogværktøj, og er svaret på, hvorfor vi 
skal arbejde for lige muligheder for borgere med handicap. Spørgsmå-
let er, hvordan man bedst muligt gør dette.  

En handicappolitik skal gerne ende ud i noget konkret. Derfor er det vig-
tigt at overveje, hvordan man når ud til de mennesker det vedrører. 
Jeppe opfordrede til at Handicaprådet tager sig tid til at drøfte dette 
samt at få en fælles snak om, hvad rådet forstår ved artiklerne i konventi-
onen. Dette kan give noget at styre efter.  

 

Dansk Handicappolitiks Grundprincipper 

I Danmark har arbejdet med handicappolitikken taget afsæt i fire særlige 
handicappolitiske grundprincipper: Ligebehandlingsprincippet, kom-
pensationsprincippet, sektoransvarlighedsprincippet og solidaritets-
princippet.  
 
Jeppe fortalte primært om kompensationsprincippet, der handler om 
at kompensere for at overkomme de barrierer, som forhindrer borgere 
med handicap i at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. 
Princippet går ud på, at man ønsker lige muligheder for borgere. Derfor 
er der stor forskel på, hvor stort behov man har for kompensation. I dag 
bevæger vi os mod generalisering og standardisering, hvilket bl.a. er 
problematisk på hjælpemiddelområdet. Med kommunens indkøbsafta-
ler er det ikke sikkert, at der bliver valgt den rigtige løsning til den en-
kelte borger. Derfor opfordrede Jeppe til at tænke i forebyggelse, tænke 
langsigtet og at tænke individuelt.  
 
 
Oplæg v. Johan Busse, borgerrådgiver i Københavns Kommune 
 
Borgerrådgiveren er kommunens ombudsmandsinstitution, der under-
viser og rådgiver forvaltningen, og som kan hjælpe med af afklare, hvor-
for den enkelte afgørelse er truffet. Formålet er at styrke dialogen mel-
lem borger og kommune. Det kan bl.a. bidrage til sikring af borgerens 
retssikkerhed og hjælpe borgeren med at begå sig, hvis man ønsker at 
klage.  
 
På handicapområdet oplever Borgerrådgiveren en stor andel af klager, 
der vedrører forhold for borgere med handicap. Typisk er det klager 
over sagsbehandlingen. Primært omhandler det den lange sagsbe-
handlingstid, eller borgere der ikke føler sig hørt eller forstået. Derud-
over oplever borgere at blive frustreret over den manglende 
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orientering. De lange ventetider i sig selv udløser klager. I psykiatrien 
har de lange sagsbehandlingstider været alvorlige og problematiske for 
borgerne. 
 
I Handicaprådet ønskes det, at borgeren kan få en mapping af, hvor 
langt man er i sagsbehandlingen for den enkelte borger.   
  
Johan opfordrede til, at Handicaprådet altid kan kontakte ham. Til sidst 
gjorde han opmærksom på, at man i kommunen specialiserer sig, fordi 
man gerne vil være dygtige på alle områder. Specialiseringer der udgør 
en silostruktur, hvor kommunikationen på tværs af forvaltningen kan 
være mangelfuld. Netop derfor er det vigtigt at man i kommunen bliver 
bedre til at give stafetten videre. Når man imellem forvaltninger giver 
en opgave videre, skal der altså følges op på opgaven, og man bør ikke 
slippe en sag, før man har fået afklaring på processen, og hvem der er 
ansvarlig for opgaven. På den måde bliver der taget bedre hånd om 
borgeren.  
 
 
6. Hvilke temaer skal Handicaprådsmøderne fokusere på? 

Handicaprådet drøftede en prioriteringsliste for Handicaprådets kom-
mende møder og arbejde. Opmærksomheden er på følgende: 

- Frihedsgrader omkring sagsbehandlinger 
- Sagsbehandlingstider  
- Hvordan Handicaprådet får gennemført flere konkrete tiltag 
- Opfølgning på hvad de 50. mio. der blev afsat i budget 2022 til 

Bedre Botilbud, konkret er blevet brugt til  
- Borgerinddragelse 
- Retssikkerhed 
- Tilgængelighed  
- Sikring af den rigtige visitation  
- Skoleværing 
- HF-Inklusion  
- BPA-ordning  
- Medarbejderfastholdelse  
- Overgang fra barn til voksen  
- Tro- og loveerklæring 
- Universelt design  
 

7. Evt.  
Handicaprådet skal igangsætte arbejdet omkring en introduktionsdag 
til politikerne i Borgerrepræsentationen. 
 
Derudover blev det aftalt, at stedfortrædere, der ønsker at få tilsendt det 
materiale der udsendes til Handicaprådet, aftaler det med sekretariatet.  


