
 

  
Referat af Handicaprådets 3. ordinære rådsmøde d. 14. 
juni 2022  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen for Handicaprådets 3. ordinære rådsmøde god-
kendes uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat  

 Referat af Handicaprådets 2. ordinære rådsmøde godkendes. 

Margit Koltze bemærker dog under punkt 2., at BPA-området, 

der bl.a. blev drøftet på Handicaprådets 2. ordinære møde, har 

været drøftet i Socialudvalget siden. Margit vil i den forbindelse 

gøre politikerne i rådet opmærksomme på, at der ikke er nogen 
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MØDEDATO                                                                     14. juni 2022 

TID                                                                                                      18:30-21:00 

STED                                                                                        Rådhuset, Udvalgsværelse 8, stuen 

MØDEDELTAGERE Janne Sander, Katrine Palsby, Hans Jørgen Møller, 

Margit Koltze, Ole Rasmussen, Per Jonasson, 

Elin Johansson, Katrine Kildgaard, Cille Hald, Maria 

Sofie Petersen og Klaus Mygind  

Fra sekretariatet: Lea Ravn-Mortensen og Rose Kir-

stine Overgaard Bach                                                      

Gæster: Sara Christina Rasmussen (Socialforvalt-

ningen, Ditte Rejnholdt Rudolfsen (sekretariatsle-

der i Sammenslutningen af Unge Med Handicap 

SUMH), Lisbet Stihøj Kristensen og Lise Gert Kri-

stensen (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin-

gen) 

 



 

Socialpolitik og Udvikling  2/6 

 

 

 

anden fleksibel mulighed for hjælp, hvis man har et højt aktivi-

tetsniveau, end en BPA-ordning. Dertil pointeres det, at det ikke 

bør ligge københavnere med handicap til last at man i Køben-

havns Kommune har en Social Hjemmepleje, der giver mulighed 

for at tilbyde punktstøtte til borgere med handicap, der i andre 

kommuner måske ville have fået en BPA-ordning.  

 

3. Tema: Beskæftigelsesområdet ved Sammenslutnin-

gen af Unge med Handicap (SUMH) Janne Sander bød 

velkommen og introducerede aftenens tema, beskæftigelse. 

Derefter blev mødets første oplægsholder introduceret, 

Ditte Rejnholdt Rudolfsen, der er sekretariatsleder i SUMH.  

 

Rådsmødets første oplæg blev indledt af Ditte, der fortalte 

om organisationen SUMH. SUMH er en selvstændig frivillig 

forening, der har fokus på at få unge med handicap i beskæf-

tigelse og styrke unge handicappedes livsvilkår. SUMH re-

præsenterer alle slags handicap og arbejder fokuseret på at 

styrke inddragelsen af unge med handicap på arbejdsmarke-

det.  

Mange unge med handicap er ikke i beskæftigelse. Ditte pe-

ger på, at det kan skyldes indre barrierer som lav selvtillid og 

manglende tiltro til egne evner og usikkerhed i forhold til 

den enkeltes handicap. Der er også tilfælde af unge, der ikke 

har et realistisk billede af deres egne evner, og der hjælper 

SUMH med at have fokus på de unges færdigheder og job-

muligheder. Ofte mangler unge med handicap også jobrele-

vant netværk samt erhvervserfaring fra fritids- og studiejob. 

Dette kan skyldes ydrer barrierer, eksempelvis i beskæftigel-

sessystemet, hvor mange oplever ikke at få den nødvendige 

hjælp.  

 

I projekt ”Ban Vejen for Job” har SUMH fokus på at nedbryde 

disse barrierer for at få de unge i job. Der arbejdes især på at 

styrke de unges personlige mestring og selvtillid. Udover det, 

hjælper SUMH de unge med at få skabt et sprog for de ud-

fordringer, de kæmper med. Handicap og beskæftigelse har 
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endelig fået forskningsresultater, som viser, at det er nød-

vendigt for unge at have selvtillid for at kunne komme i job-

markedet.  

 

Projekt ”Ban Vejen for Job” er et beskæftigelsesrettet kur-

susforløb, der er på henholdsvis 4 uger eller 13 ugers forløb. 

Kurset indeholder jobsøgnings- og kompetence afklarings-

redskaber, vinklet ift. handicap, mestringsredskaber, net-

værk, viden om arbejdsmarkedet og kompensation. Derud-

over, lærer de unge, hvordan et CV og jobansøgninger skal 

skrives, og hvordan de bedst får formidlet deres handicap. 

Der er stort fokus hos SUMH på at få skabt et sprog hos de 

unge, så de har lettere ved at formidle deres udfordring ift. 

deres handicap. SUMH fokuserer på spejling mellem de 

unge, og kurserne rummer derfor mellem 10-15 unge pr kur-

sus uanset handicap. Holdene blandes, så der er deltagere 

med fysisk, psykisk, kognitivt mv. funktionsnedsættende 

handicap med.  

 

Aarhus Kommune beskæftigelsesforvaltningen har gjort brug 

af SUMH’s kursusforløb, der har vist spændende resultater, 

der følges af Aalborg Universitet. Projektet er støttet af 

Velux Fonden og målet for SUMH er, at kommunernes be-

skæftigelse afdelinger på sigt selv vil kunne facilitere kursus-

forløbene, der hjælper unge med handicap i beskæftigelse.  

 

 

 

4. Tema: Beskæftigelsesområdet ved Beskæftigelses- 

og Integrationsforvaltningen (BIF) 

Indsatser og udfordringer på beskæftigelsesområdet blev 

præsenteret af Lisbet Stihøj Kristensen, kontorchef i BIF samt 

Lise Gert Kristensen, specialkonsulent i BIF. Lisbet fortalte, at 

der er stort fokus på handicapområdet og bred politisk op-

bakning, til at rette op på uligheden for den andel af borgere 

med funktionsnedsættelse, som står uden arbejde. Der er 

desuden afsat midler til at arbejde med, hvordan 
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forvaltningen bedst muligt kan støtte og hjælpe borgerne og 

virksomhederne.  

I den forbindelse er fokus på, at der skal mere viden om mål-

grupperne, herunder barrierer på arbejdsmarkedet, støtte-

behov og muligheder. Kompetenceudvikling af alle medar-

bejder i jobcentrene, der skal større fokus på funktionsned-

sættelse, der ikke er synlige. Udvikling af en elektronisk plat-

form målrettet til virksomheder, så virksomhederne har 

nemmere ved at rekrutterer borgere med funktionsnedsæt-

telser  

 

I forbindelse med ”overførelsessagen” er der afsat 5 millio-

ner kr., der skal skabe en mere intensiv indsats overfor mål-

gruppen af borger, der har psykiske og kognitive handicap og 

særlige skånebehov. Den individuelle indsats er tilrettelagt 

efter den enkelte borgers behov og muligheder. Der skal 

være en særlig rehabilitering af psykiske og kognitive funkti-

onsnedsættelser og større fokus på afklaring af borgerens 

behov og arbejdsvilkår.  

Jobcentret har siden 2017 arbejdet målrettet for at få ned-

bragt fleksjobledigheden. Antallet af borgere ansat i fleksjob 

er steget fra ca. 2200 i 2017 til 3500 i 2022. Ledigheden steg 

igen under Corona-nedlukningen, men er nu lavere end no-

gensinde. Det er en stigende tendens, som der gerne skulle 

fortsætte.  

 

BIF har startet projekt ”Udvikling i fleksjob”, hvor jobcentre-

nes kerneopgave er, at få borgere i fleksjob. Sagsbehand-

lerne har færre borgere (lave sagsstammer) og dermed mu-

lighed for en mere målrettet afklaringsproces, der er målret-

tet den enkelte borger. Det er håbet, at de nye initiativer vil 

spille en rolle i de kommende budgetforhandlinger.  Det er 

lykkedes, at få flere borgere med handicap i beskæftigelse, 

med en mere målrettet sagsbehandling. BIF fokuserer på 

bedre videreformidling til virksomheder, og få skabt en 

større forståelse for borgere med handicaps kompetencer og 

kunnen. Dette skal være med til at få afklaret borgerne og 
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tilbagebringe borgerens livskvalitet og arbejdslyst. Andre fo-

kusområder blev drøftet indenfor beskæftigelsesområdet, 

såsom samtaletilgangen, lettere tilgang og ansøgningspro-

cesser, oprettelse af beskyttede stillinger samt øget oplys-

ningsindsats overfor virksomheder og arbejdsgivere.   

 

Evt. 1 

Borgerrepræsentant Klaus Mygind (SF), opfordrer til, at mø-

deformen for handicaprådets            ordinære møder æn-

dres, og fokuserer på en mere klar problemstilling, med kor-

tere oplæg og mere inddragelse af fagpersoner i drøftelserne 

frem for lange oplæg. Der ønskes færre/ kortere oplæg og et 

mere problemorienteret fokus, med tid til debat.  

 

 

5. Handicappolitikken 2023-2026 

Under dette punkt deltog kun DH-medlemmerne af Handi-
caprådet. Lea Ravn-Mortensen og Sara Christina Rasmussen 
fra Socialforvaltningen fortalte kort om processen for udka-
stet til den nye handicappolitik, der er blevet rundsendt til 
rådets medlemmer forud for mødet.  
Input til udkastet var bl.a., at det er positivt, at handicappoli-
tikken er mere konkret, nogle ønsker sig at det skal være 
endnu mere håndgribeligt. Det efterspørges derudover at 
der kommer en årlig opfølgning på handicappolitikken, som 
skal være med til at skabe et kontinuerligt fokus på handi-
capområdet. Politikken må gerne være endnu mere ambi-
tiøs, som landets største kommune kan København noget 
’mere’. Handicappolitikken for 2023-2026, skal være med til 
at tydeliggøre kommunens retning for kommunens handi-
cappolitik. Der ønskes mere sammenspil og dialog mellem 
forvaltningerne. Universel design, skal ikke kun fokusere på 
arkitekturen og den fysiske tilgængelighed, men have fokus 
på borgeren i et helhedsperspektiv. Handicaprådet skal have 
mulighed for at lave forslag til politikkerne. Rådet advokerer 
for konkrete målsætninger samt færre besparelser/ ingen 
besparelser på handicapområdet.  
 
Rådet vil gerne have indskrevet et større fokus på vigtighe-
den af inddragelse af pårørende, og mere generel støtte og 
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anerkendelse af de pårørende og frivillige foreninger. Det 
bemærkes dog, at nogle borgere med handicap efterspørger 
mere selvstændighed ift. inddragelse af pårørende. Rådet 
ønsker, en optimering af regnskabssystemer ift. bosteder og 
hjælpemidler, som kan forstås af borgeren eller pårørende. 
 

6. Evt. 2. 

Ingen bemærkninger. 

 

 


