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INDLEDNING TIL HANDICAPHANDLEPLAN 2019
Handicaphandleplan for 2019 har til formål at samle prioriteringen og omstillingen af den eksisterende 
indsats på handicapområdet samt at sikre sammenhæng og koordination i indsatserne. 
Handicaphandleplanen udarbejdes årligt for at realisere målene i Frederiksberg Kommunes handicappolitik. 

Handicappolitikken bygger på principper om mangfoldighed, tilgængelighed, inklusion og aktivt 
medborgerskab, og har en ambition om, at alle borgere har mulighed for at bidrage med deres ressourcer. 
Den enkelte borger skal støttes i at håndtere og nedbryde barrierer, der begrænser dem i at bidrage og 
deltage i samfundet på lige fod med andre. I løbet af perioden 2019 - 2022 er det derfor målet i 
handicappolitikken, at en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser;

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser

 har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere

 er aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv

 gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse

 er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet

 lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer

 møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange. 

Indsatserne i handicaphandleplanen er bygget op om disse mål. Målet om at møde en helhedsorienteret 

indsats og sammenhængende overgange er i praksis en tværgående opgave og flere af indsatserne vil 

således integrere dette perspektiv i de konkrete tiltag. Det gælder eksempelvis indsats 5 

”Sammenhængende indsats for mennesker med autisme på botilbud” og indsats 8 ”Unge i uddannelse – 

sikre sammenhæng i overgange”

Handicaphandleplanen for 2019 er, som de foregående år, en beskrivelse af nye udviklingsindsatser eller 

fortsættelse af igangværende indsatser med særligt fokus på aktiviteter i 2019. 

Handicappolitikken udmøntes i det daglige arbejde og understøttes af øvrige politikker

Udover handleplanens indsatser arbejdes der med indsatsen for borgere med handicap, som en del af den 

daglige kerneindsats, hvor principperne og pejlemærkerne i handicappolitikken også er drivende for det 

daglige arbejde. Desuden understøtter arbejdet med en række andre politikker i kommunen også indsatsen 

for borgere med handicap.

Nedenfor er et kort oprids af de mange, gode og ofte lovbestemte indsatser for borgere med handicap, der 

foregår hver dag og/eller har politisk opmærksomhed gennem andre af kommunens politikker.

Det er en del af kerneindsatsen i social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet at yde borgere med fysisk 

og/eller psykisk funktionsnedsættelse hjælp til at få hverdagen til at fungere. Det kan være i form af støtte, 

råd og vejledning ud fra en individuel vurdering. Herunder gives der støtte i form af dagtilbud, botilbud, 

støtte-kontaktperson, hjemmevejleder, ledsagelse, merudgifter, hjælpemidler mv. 
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På social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet understøttes handicappolitikkens mål særligt af indsatser i 

Den Sociale Masterplan, der beskriver kvalitet i visitation og indsatser, udbygning og modernisering af 

Frederiksberg Kommunes tilbud samt konsolidering af økonomien på området. Indsatser under 

udsatteplanen omfatter voksne borgere, der er i en udsat livssituation, som begrænser dem i at deltage 

aktivt i samfundslivet. 

Frederiksberg Kommunes sundhedspolitik er rammen for det brede arbejde med sundhedsfremme og 

borgerrettet forebyggelse. Sundhedspolitikken for 2015 – 2018 har 11 mål fordelt på fire indsatsområder: 

Sundhed for alle, Fællesskaber, Familier og Byrum. I Sundhedspolitikken indgår en række 

sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, hvor borgere med handicap indgår, som en integreret del 

af målgrupperne. En ny sundhedspolitik for 2019-2022 er under udarbejdelse. Denne vil blive efterfulgt af ny 

handleplan for 2019.  

Afsættet for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune er virksomhedernes efterspørgsel efter 

arbejdskraft, uanset målgruppe, sådan at job er i fokus for alle borgere. Det er således ambitionen at borgere 

med handicap skal deltage og fastholdes på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår med udgangspunkt i den 

enkeltes kvalifikationer og kompetencer. Arbejdsmarkedsafdelingen har, udover de lovbestemte indsatser, 

iværksat en række indsatser for at støtte borgere med handicap i ordinære job eller om nødvendigt i job på 

særlige vilkår. Således er der for eksempel etableret en målrettet enhed for job på særlige vilkår, hvor alle 

job- og virksomhedskonsulenter har viden om og fokus på mulighederne for opkvalificering og 

kompensationsmuligheder. Herudover er der en handicapkonsulent, der har særskilt fokus på fastholdelse 

og integration af borgere med handicap. Indsatsen for borgere med handicap understøttes også af 

indsatserne under Planen for Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg og Beskæftigelsesplanen.

På Serviceområdet ydes der i Borgerservicecentret personlig assistance til de borgere med handicap, som 

gør, at de ikke selv kan betjene sig ved selvbetjeningsdiskene. Samtidig er der adgang til teleslynge i 

borgerservicecentret – og selvbetjeningsdiskene kan indstilles til kørestolsbrugere. Derudover er det i 

forbindelse med valg muligt at brevstemme i eget hjem, hvis borgere har handicap, der gør, at de ikke kan 

møde frem på valgstederne.

På Kultur- og Fritidsområdet gives der særlige tilskud til handicappede gennem folkeoplysningen. Således 

modtager foreninger (f.eks. Parasport Frederiksberg) dobbelt aktivitetstilskud for hvert medlem med 

handicap, som er under 25 år. Normalt modtager foreninger ikke tilskud til medlemmer over 25 år – men for 

foreninger (som f.eks. Parasport Frederiksberg), som har medlemmer med handicap, ydes aktivitetstilskud 

for hvert medlem over 25 år svarende til den almindelige sats. Derudover modtager idrætsforeningen 

Parasport Frederiksberg 160.000 kr. årligt til en udviklingskonsulent, der arbejder med at fremme 

udviklingsinitiativer ift. at understøtte og udvikle handicapidræt.

I forhold til aftenskolernes undervisning ydes tilsvarende særligt tilskud til aflønning af lærere og ledere ifm. 

deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne. Almindelig undervisning modtager 1/3 

tilskud af udgifterne til lærer/lederløn, mens handicapundervisning modtager 7/9 i tilskud. I driften ydes 
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tilskud til forskellige grupper af voksne borgere med handicap kan blive transporteret til fritidsundervisning 

(knapt 350.000 kr. på årsbasis). Det drejer sig om blinde, stærkt fysisk handicappede, udviklingshæmmede 

og gigtramte.

Endelig arbejder Kultur og Fritid sammen med ejendomsafdelingen for at sikre tilgængelighed til flest mulige 

faciliteter for alle grupper – og har blandt andet sikret, at Parasport Frederiksberg har adgang til klublokaler, 

som er indrettet under hensyn til foreningens medlemmers særlige behov.

På By- og Miljøområdet arbejdes der bredt med at indarbejde tilgængelighedshensyn for borgere med 

nedsat mobilitet i alle aktiviteter. Det betyder, at der altid indarbejdes tilgængelighedshensyn i bygge- og 

anlægsprojekter, ligesom eksisterende byrum, infrastruktur, bygninger m.v. søges indrettet tilgængelige. 

Herudover søges de tilbud, der rettes mod borgerne, f.eks. den kollektive trafik, ligeledes at tilgodese 

særlige mobilitetsbehov. 

Fokus i 2019 med hensyn til handicaphandleplanens initiativer vedrørende byrum og færdsel er 

tilgængelighedsplanens ruter, det vil sige i vid udstrækning tilpasning af eksisterende infrastruktur, samt 

vejledning til ”fremmede” entreprenører, der arbejder på Frederiksberg. Dette fokus er særligt valgt på 

baggrund af at tilgængelighedshensyn i høj grad er indarbejdet i områdets nye projekter og tilbud.

På Børne- og Ungeområdet understøttes arbejdet med handicappolitikkens mål også i den daglige drift og 

indsatser i forhold til eksempelvis Den Sammenhængende Børnepolitik. Det er en del af Familieafdelingens 

kerneopgave at yde børn og unge med en funktionsnedsættelse og deres forældre, råd og vejledning og 

støtte i hverdagen ud fra en konkret vurdering. Der gives støtte i form af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, 

aflastning i og udenfor hjemmet, ledsageordning og meget mere. I Familie og Ungerådgivningen er der 

iværksat et særligt tiltag i form af samtalegrupper for forældre til børn/unge med et handicappet barn. Dette 

kursus strækker sig over et forløb på 8 gange, hvor den samme gruppe af forældre mødes og deler 

erfaringer og netværk. 
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Mål: at en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser udnytter 
deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser

Indsats 1: Samtalegruppe for forældre til et barn med et handicap

Udvalg Børneudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser:

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser

Indsats for at nå 
målet

Samtalegruppe for forældre til et barn med et handicap

Udfordring Forældre til børn med et handicap føler sig ofte isoleret og alene med sine 
oplevelser som forælder. 

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Nej, det er en ny indsats. 

Beskrivelse af 
indsatsen

Målgruppen for indsatsen er forældre, som har et handicappet barn.

Forældrene tilbydes deltagelse i en gruppe, hvor de får lejlighed til at møde andre 
forældre i en tilsvarende situation, hvor de kan dele tanker, følelser, erfaringer, 
sorger og glæder, når man er forælder til et handicappet barn. 

Der er tale om forløb over 8 gange, hvor den samme gruppe af forældre mødes, 
og hvor temaerne, som der fokuseres på aftales ved forløbets opstart. 

Resultater og 
indikatorer 2019

At forældre til børn med handicap får lejlighed til at møde andre forældre, så 
følelsen af isolation er mindre. 

Inddragelser af 
ressourcer

Forældrene er vigtige ressourcer i det handicappede barns liv, og det har stor 
betydning, at de ikke står med følelsen af at være alene.

Samtalegrupperne skal give forældrene mulighed for at dele tanker, følelser, 
erfaringer, sorger og glæder med forældre i lignende situationer. Samtidig skabes 
en platform, hvor forældre i Frederiksberg Kommune af egen drift kan fortsætte 
kontakten til hinanden, hvis de måtte ønske det.

Kontaktperson og 
afdeling

Familieafdelingen. Sektionsleder Helle Abild Hansen
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Indsats 2: Bedre og mere nærværende inddragelse af pårørende

Udvalg Socialudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser:

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser

Indsats for at nå 
målet

Bedre og mere nærværende inddragelse af pårørende

Udfordring Tilbuddene skal fremme bedre og mere nærværende inddragelse af pårørende. 
Det anses som værdifuldt, at pårørende og medarbejdere mødes om et ”fælles 
tredje”, det kan fx være kurser, temadage og arrangementer med fokus på faglige 
emner. Herudover skal tilbuddene fremme flere aktiviteter på tværs af botilbud, 
aktivitetstilbud mm. samt borgere og pårørende for at skabe mere kendskab, 
sammenhængskraft og dialog på tværs. 

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Videreføres. Der er fortsat fokus på et styrket pårørendesamarbejde. 

Beskrivelse af 
indsatsen

Der afholdes møder og arrangementer med pårørende hvor der afstemmes 
forventninger og drøftes forslag til fagligt indhold og tværgående temaer for 
kommende møder. 

Resultater og 
indikatorer 2019

- Øget pårørendedeltagelse ved fællesarrangementer i kommunens tilbud.
- Et velfungerende samarbejde med pårørende er med til at understøtte 

indsatsen, og dermed skabe det bedst mulige grundlag for et aktivt, 
selvstændigt og meningsfuldt liv for den enkelte borger med handicap. 

Inddragelser af 
ressourcer

Frederiksberg Kommune ser pårørende som en vigtig ressource og 
samarbejdspartner, når borgeren ønsker det. I det omfang borgeren ønsker det, 
inddrages pårørende derfor i væsentlige beslutninger, der har betydning for 
borgerens liv. 

Kontaktperson og 
afdeling

SSA-staben, Kontor for Implementering, Bente K. Sørensen 
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Indsats 3: Undersøge muligheden for etablering af en ledsagerordning for borgere over 67 
år

Udvalg Socialudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse:

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser

Indsats for at nå 
målet

Undersøge muligheden for etablering af en ledsagerordning for borgere over 
67 år

Udfordring I henhold til Servicelovens §97 kan personer mellem 12 og 67 år med et fysisk 
eller psykisk handicap ansøge kommunen om at blive ledsaget i op til 15 timer om 
ugen. Det har længe været et ønske fra Handicaprådet at få oprettet en 
ledsagerordning for borgere over 67 år parallelt til denne ordning. 

Dette er imidlertid ikke muligt, da aldersgrænsen i Servicelovens § 97 om 
ledsagerordning til borgere i aldersgruppen 18-67 år er absolut. Forholdet er 
udtømmende reguleret i lovgivningen, og derfor kan kommunen ikke med hjemmel 
i kommunalfuldmagten iværksætte tiltag på det pågældende område.

Afgrænsningen af målgruppen i Servicelovens §97 er historisk betinget, da særlige 
ydelser til handicappede borgere almindeligvis ikke har været målrettet mod 
ældregruppen. Det beror derfor på en politisk - og herunder økonomisk 
prioritering, hvorvidt ældre borgere skal være omfattet af ledsagerordning. De 
borgere, der har fået bevilliget ordningen, inden de fylder 67 år, kan dog beholde 
ordningen, efter de er fyldt 67 år.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Indsatsen videreføres. 

Mulighederne for etablering af en ledsagerordning for borgere over 67 år er 
afdækket, og der er indhentet erfaringer fra andre kommuner med tilsvarende 
ledsageordninger. 

Næste skridt i forhold til evt. etablering af ledsageordning vil være en politisk 
stillingtagen til en ledsagerordning i Frederiksberg. Dette vedrører også den 
økonomiske ramme og stillingtagen til ansøgning om dispensation fra Børne- og 
Socialministeriet til at igangsætte initiativet.  

Beskrivelse af 
indsatsen

I Frederiksberg Kommunes gældende serviceniveau på hjemmeplejeområdet, 
Servicelovens §83, findes i dag to muligheder for ledsagelse til borgere over 67 år:

1. Klippekortsordningen. Denne rummer muligheden for at få ydelsen ’ekstra 
omsorgstid’, der visiteres til de svageste hjemmehjælpsmodtagere med intet 
eller svagt netværk, og som ikke selv magter at skabe sociale relationer. 
Borgeren kan få støtte efter eget valg svarende til op til 30 minutter ugentligt – 
dvs. maksimalt 26 timer årligt. Ydelsen kan bl.a. benyttes til ledsagelse i 
forbindelse med cafébesøg eller frisør. Ydelsen leveres kun i dagtimerne, og 
der kan maksimalt leveres 6 timer ad gangen. Det er ikke muligt at gemme 
ubrugt tid i mere end 12 uger. Alle borgere, som har over 20 timers støtte 
ugentlig kan tilbydes ekstra omsorgstid. I 2015 har 19 borgere anvendt 
klippekortsordningen til ledsagelse. 

Er der et ønske om derudover at udvide serviceniveauet vedr. etablering af en 
ledsagerordning for borgere over 67 år, findes følgende muligheder:  

1. Forsøgsordning efter Servicelovens §184. Med hjemmel i servicelovens §184 
kan Kommunalbestyrelsen ansøge om godkendelse til forsøg med oprettelse 
af andre tilbud end de, der er nævnt i Serviceloven, herunder ordninger der 
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fraviger reglerne om visitation, ydelser og finansiering. 

Formålet med en forsøgsordningen i Frederiksberg Kommune er at udvide 
den primære målgruppe for ledsagerordningen til også at omfatte borgere over 
67 år, der ansøger om ledsagelse for første gang.

2. Forsøgsordning vedr. socialpædagogisk bistand jf. Servicelovens §85. 
Handicaprådet henviser til, at andre kommuner har lavet en forsøgsordning 
med §85, hvor borgere over 67 år har mulighed for at få otte timers ledsagelse 
om ugen. Ordningen er eks. i Viborg Kommune finansieret via 
værdighedsmilliarden. 
Socialafdelingen anvender ikke i dag §85 til ledsagelse, og en sådan 
forsøgsordning vil forudsætte en væsentlig ændret praksis på Socialområdet, 
idet §85 ikke er målrettet borgere over 67 år, men borgere med et 
socialpædagogisk støttebehov, og dermed sociale problemer.
Etablering af en ledsagerordning med hjemmel i §85 vil medføre en ny 
målgruppe samt omlægning af det eksisterende serviceniveau. En 
forudsætning er derfor, at der sker en ændring af de eksisterende 
kvalitetsstandarder.
Endvidere er ledsagelse igennem §85 en administrativ og omkostningstung 
ordning. Jf. Serviceloven forudsætter tildeling af socialpædagogisk bistand en 
individuel visitation med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau, hvorfor 
der skal laves en større udredning af borgeren i overensstemmelse med 
Voksenudredningsmetoden (VUM). Samtidig skal der opstilles mål for 
borgerens udvikling. Afgørelsen om socialpædagogisk bistand skal afgives 
skriftligt til borgeren. Hermed følger også ændringer i den tildelte ledsagelse 
skal være begrundet i ændring af borgerens funktionsniveau.

3. Frivillige ordninger. Det er muligt at etablere ledsagelse til borgere over 67 år 
via frivillige ordninger. En sådan ordning er eksempelvis indgået mellem 
Ældresagen og andre kommuner, hvor hjemmeplejen efter en vurdering finder 
at en borger vil have gavn af have en ledsager med, og herefter kontakter 
Ældresagens kontaktperson, som finder en frivillig, der kan ledsage den 
ældre. 

Resultater og 
indikatorer 2019

Mulighederne for etablering af en ledsagerordning for borgere over 67 år er 
afdækket, og en eventuel forsøgsordning er beskrevet og igangsat.

Inddragelser af 
ressourcer

Handicaprådet (skal finde brugerrepræsentanter).

Kontaktperson og 
afdeling

Kontor for Implementering, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
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Indsats 4: Indsatsen for handicappede borgere med demens

Udvalg Socialudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse:

 udnytter deres evner og mestrer liv på egne betingelser

Indsats for at nå 
målet

Indsatsen for handicappede borgere med demens

Udfordring Sundhedsstyrelsen peger på, at den forventede levetid for personer med 
udviklingshæmning de seneste år nærmer sig levetiden for den øvrige del af 
befolkningen. Den stigende alder betyder, at aldersbetingede sygdomme bliver 
hyppigere, herunder ikke mindst demenssygdomme.

I normalbefolkningen har cirka 5 % af alle over 65 år en behandlingskrævende 
demens, mens det blandt udviklingshæmmede gælder for 22 %. 

Personer med Downs syndrom udgør en særlig højrisikogruppe i forhold til 
udvikling af demens. Alzheimers sygdom udvikles hos omkring 80 % af 
mennesker med Downs syndrom. Samtidig bryder sygdommen hos denne gruppe 
ofte ud på et relativt tidligt tidspunkt – allerede i 40-45 års alderen.

Alzheimers sygdom giver oftere et kortere og mere intenst forløb, jo tidligere i livet 
sygdommen bryder ud.

Der er ikke noget samlet overblik over, hvor mange personer med 
udviklingshæmning, der har demens. Landsforeningen for udviklingshæmmede 
(LEV) skønner, at antallet er mellem 300-500 personer.

Når udviklingshæmmede mennesker i dag bliver ældre, stiller det kommunerne 
over for store udfordringer i forhold til den fremtidige indsats – både i forhold til 
antal af tilbud, det kvalitative indhold og de personalemæssige udfordringer.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Videreføres.

Beskrivelse af 
indsatsen

Det er vigtigt, at demens hos personer med udviklingshæmning opdages tidligt. 
Derfor er det væsentligt, at frontpersonalet fx på bosteder for udviklingshæmmede 
er bekendte med tidlige tegn på demens.

Kendskab til en demensdiagnose og sygdommens forløb er et vigtigt redskab i 
forhold til valg af socialpædagogiske interventioner og metoder, der har en gavnlig 
og positiv effekt for de demensramtes livskvalitet.

Følgende indsatser i Frederiksberg Kommune, vil blive videreført og kvalificeret i 
2019:

 Kompetenceudvikling af personale på botilbuddet Betty
 Systematisk anvendelse af screeningsværktøj til borgere med demens
 Kontakt med sundhedsområdet i form af samarbejde med demens 

konsulent fra Østervang

Der sættes yderligere ind med uddannelse af 1-2 demenskoordinatorer.

Det vurderes, at det på sigt vil være hensigtsmæssigt at arbejde med en 
sammenhængende indsats, således at også dagtilbud inkluderes i arbejdet med 
den systematiske anvendelse af screeningsværktøj og kompetenceudvikling.

Resultater og Alle borgere på botilbud, der aldersmæssigt eller pga. Downs syndrom, er i 
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indikatorer 2019 risikogruppen for at udvikle demens screenes årligt. Borgere, der er konstateret at 
være i begyndende demens, observeres/screenes hyppigere.

Inddragelser af 
ressourcer

De fælles ressourcer på sundheds- og socialområdet bringes i anvendelse.

Kontaktperson og 
afdeling

Teamchef Pernille Hyldtoft, Socialafdelingen, Botilbud Betty
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Indsats 5: Sammenhængende indsats for mennesker med autisme på botilbud

Udvalg Socialudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse:

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser

Indsats for at nå 
målet

Sammenhængende indsats for mennesker med autisme på botilbud

Udfordring Der skal være mere sammenhæng i indsatsen for borgeren. For lidt sammenhæng 
i indsatsen, mindsker kvalitet og kontinuitet i metode og faglig tilgang. 

Vi skal tilstræbe sammenhæng i beskrivelsen af kerneopgaven for tilbud til 
borgere med autisme.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Ny indsats.

Beskrivelse af 
indsatsen

Målgruppen er voksne mennesker med autisme, bosiddende på botilbud/ brugere 
af aktivitets tilbud i Frederiksberg Kommune. Målgruppen begrænses, i første 
omgang, til gruppen af mennesker med stort støttebehov.

1. Fælles kompetenceudvikling

2. Årlig faglig konference, henvendt til fagpersonale omkring borgere, på 
tværs af tilbud

3. Hyppige arbejdsmøder

4. Gennemgående ledelse til at facilitere indsatsen.

Resultater og 
indikatorer 2019

Indikatorer:  

- Mindske uhensigtsmæssig adfærd hos borgeren

- Skabe bedre livskvalitet hos borgeren

- Samstemme brug af systemer og metode 

- Kontinuerligt samarbejde mellem tilbud/personale

- Opnå fælles oplevet faglighed, evidens og bruge aktuel bedste 
viden i praksis.

Inddragelser af 
ressourcer

- Ledelse og medarbejdere fra de visiterede tilbud

- Vidensdeling og sidemandsoplæring mellem interne aktører

- Evt. eksterne aktører til at kompetenceudvikle personalet.

Kontaktperson og 
afdeling

Udførerchef / botilbudsleder, Pernille Hyldtoft og stedfortræder Husene, Sanne 
Mylenberg
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Mål: at en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser har de 
samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere

Indsats 6: Styrket sundhed for voksne borgere med psykiske lidelser

Udvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Socialudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse:

 har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere

Indsats for at nå 
målet

Styrket sundhed for voksne borgere med handicap og særlige behov

Udfordring Indsatsen skal undersøge mulighederne for at udvikle og initiere tiltag, der kan 
fremme sundhed og trivsel blandt voksne borgere med handicap, der har særlige 
behov. 

Mennesker med handicap er mere syge end andre, de lever mere usundt, og 
mennesker med psykisk sygdom eller udviklingshæmning lever kortere end andre 
uden handicap. Mange udviklingshæmmede har f.eks. en nedadgående 
progression mht. fysiske evner og der kan være behov for rollator, kørestol mv.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Ny indsats

Beskrivelse af 
indsatsen

Indsatsen skal undersøge muligheder for at udvikle og initiere tiltag, der kan 
fremme sundhed og trivsel blandt voksne borgere med handicap, der har særlige 
behov. 

Det drejer sig bl.a. om udveksling af viden og eksisterende erfaringer fra den 
tungere målgruppe og herigennem se på mulighederne for at igangsætte konkrete 
initiativer, f.eks. hvordan fysioterapeuter kan inddrages mere aktivt og innovativt 
på bosteder og således bygge bro mellem social- og sundhedsområdet.

Resultater og 
indikatorer 2019

Mulighederne for at udvikle og initiere tiltag, der kan fremme sundhed og trivsel 
blandt voksne borgere med handicap der har særlige behov, er undersøgt og 
eventuelle forslag til nye tiltag er beskrevet.

Inddragelser af 
ressourcer

Skal afklares.

Kontaktperson og 
afdeling

Socialchef Flemming Nielsen
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Mål: at en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser er aktive i 
samfunds-, forenings- og det demokratiske liv

Indsats 7: Bevægelsesinitiativer med fokus på bred motion

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser:

 er aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv

 har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere

Indsats for at nå 
målet

Bevægelsesinitiativer med fokus på bred motion

Udfordring Borgere med handicap kan være forhindrede i at deltage i klassiske 
præstationsidrætter, hvor fokus for træningen især er på blive bedre ift. specifikke 
mål. Foreningslivet på Frederiksberg er generelt optaget af dygtiggørelse inden for 
specifikke sportsgrene, men har mindre fokus på brede motionsaktiviteter, hvor 
leg, bevægelse og sundhed er de bærende kvaliteter.

Denne tendens gør idrætslivet på Frederiksberg uhensigtsmæssigt snævert både 
ift. borgere med og uden handicap.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Videreføres.

Beskrivelse af 
indsatsen

Målgruppen: Alle idrætsuvante borgere (både med og uden handicap), som ikke 
deltager i det nuværende foreningsliv. 

Som en del af indsatsen for at gøre 10 % flere af Frederiksberg-borgerne 
idrætsaktive under ”Bevæg dig for livet”, vil der blive arbejdet målrettet med at 
udvikle træningsfællesskaber og foreningstilbud, som handler om brede 
motionsformer, hvor alle kan være med - og hvor det ikke handler om, hvad der 
bliver præsteret af resultater, men i stedet om, at man får rørt sig og får sved på 
panden.

I udviklingen af hvert tilbud vil der være opmærksomhed på at sikre, at 
aktiviteterne bliver rummelige også ift. borgere med fysiske og/eller psykiske 
handicap.

I forlængelse af dialogen med Handicaprådet i foråret 2018 vil der tilsvarende 
være fokus på, at de anlæg, der måtte etableres i løbet af 2019 under puljen til 
åbne idrætsanlæg, også er motiverende at bruge for borgere med handicap. Dels 
for at borgere med handicap får let adgang til at dyrke motion og dels for at 
synliggøre overfor andre borgere i byens rum, at borgere med handicap også kan 
være idrætsaktive.

Resultater og 
indikatorer 2019

- Der etableres minimum to nye træningsfællesskaber/foreninger i løbet af 
2019 (et for børnefamilier og et for seniorer over 60 år), som i særlig grad 
udbyder brede motionsaktiviteter, som sætter fokus på leg og bevægelse 
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frem for præstationer og specifikke sportsresultater.
- I det omfang, at der opstilles nyt træningsudstyr i byrummet i løbet af 2019 

med tilskud fra puljen til åbne anlæg, vil der være opmærksomhed på, at 
dele af udstyret også skal kunne bruges til træning af borgere med 
handicap.

Inddragelser af 
ressourcer

- I uddannelsen af frivillige instruktører til disse typer af 
bevægelsesaktiviteter lægges der vægt på, at give instruktørerne 
kompetencer til at være fleksible og rummelige i deres tilrettelæggelse af 
træningen, sådan at borgere med handicap også kan få glæde af 
tilbuddene.

Kontaktperson og 
afdeling

Kultur & Fritid / Strategikonsulent Marianne Hovmand Skov

Mål: at en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser 
gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse

Indsats 8: Unge i uddannelse – sikre sammenhæng i overgange

Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
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Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser:

 gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse

Indsats for at nå 
målet

Unge i uddannelse – sikre sammenhæng i overgange

Udfordring Det opleves, at der kan være udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i 
forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Der er flere afdelinger involveret:
Ungecenter, Familieafdelingen og Socialafdelingen.

Der opleves i samarbejdet, at der er forskellige perspektiver på udfordringer og 
nødvendige indsatser, som kan udfordre hinanden, f.eks. hvilken indsats den 
enkelte unge kan tilbydes. Ungecentret har stort fokus på beskæftigelses- og 
uddannelsesrettede aktiviteter for alle målgrupper. Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, der er en integreret del af Ungecenteret, har en stor 
koordinerende rolle i forhold til dette, idet de arbejder på tværs af afdelinger.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Indsatsen videreføres. 

Henholdsvis Ungekoordinationsudvalgs- og STU-møder understøtter ønsket om 

sammenhæng i overgange mellem afdelingerne. Ligeledes giver det mulighed for, 

at afdelingerne har mulighed for en rettidig koordinering og afklaring af 

mulighederne afdelingerne imellem til gavn for de unge.

Der er i 2018 udarbejdet en kvalitetsstandard for PPV af unge i udskolingen på 

specialskoler og i specialklasser. De er udarbejdet på baggrund af tværfaglige 

elevbeskrivelser til sikring af glidende overgange på specialskoler og i 

specialklasser og videre til Ungecentret/ungdomsuddannelser. PPR, UU-vejledere, 

lærere, elever/forældre og skoleledere er inddraget i dette arbejde. Selve 

elevbeskrivelsen/vurderingen består af input fra både elev, forældre, UU, skole og 

på sigt PPR.  Elevbeskrivelserne udarbejdes allerede fra 7. klasse, hvilket sikrer 

mest mulig indsigt og forberedelse på overgange. Fokus er på empowerment af 

den enkelte elev, både i forhold til robusthed og selvstændighed. Der er tale om en 

”elevens plan”. Disse tiltag har også styrket og formaliseret samarbejdet mellem 

UU og PPR og specialskolerne.

Indsatsen skal være med til at sikre den bedst mulige afslutning på grundskolen 
og overgang til ungdomsuddannelse samt fastholdelse af ungdomsuddannelse. 
Det forventes, at der vil blive arbejdet efter den udarbejdede kvalitetsstandard fra 
august 2018.

Beskrivelse af 
indsatsen

Styrke sikringen af sammenhæng i overgangene fra Børne- og Familieafdelingen, 
Socialafdelingen til Ungecentret i Arbejdsmarkedsafdelingen samt styrke 
samarbejdet og den samlede indsats for de unge.
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For at arbejde mod det samme mål og sikre, at den unge ikke oplever ”at falde 
mellem to stole” i indsatsen, ønskes større fokus på den samlede indsats.

Muligheden for at etablere et samarbejde mellem centrene skal undersøges, 
således at medarbejdere i Børne- og Familiegruppen for 16 - 18 årige og vil ske i 
regi af det igangværende ungeanalysearbejde på tværs af børne- og 
voksenområdet.

Det vil give mulighed for, at den unge allerede fra 16 års-alderen oplever en 
glidende overgang til Ungecentret med alle de tilbud, der findes i form af 
vejledning og rådgivning om uddannelse, visitation til produktionsskoler, STU, 
EGU og KUU. Ligeledes vil en plan mere smidigt kunne overføres, såfremt den 
unges forsørgelsesydelse i en periode skal være uddannelseshjælp.

Særligt de sårbare unge, herunder også unge med handicap er ofte i kontakt med 
en lang række kommunale aktører. I forlængelse af ungeanalysearbejdet og ny 
lovgivning på området, vil der være yderligere fokus på at sikre én indgang, én 
kontaktperson og én plan for den unge, for at styrke en sammenhængende 
kommunal ungeindsats, der samler vejlednings- og støttefunktionerne til de unge

Resultater og 
indikatorer 2019

De forventede resultater er et smidigere samarbejde ml. Socialafdeling, Børne- og 
Familieafdelingen og Ungecentret til gavn for de unge. 

Inddragelser af 
ressourcer

Ungecentret arbejder ud fra en empowermentorienteret tilgang, hvorfor der stilles 
krav om, at de unge skal deltage i egen sag, så vidt det er muligt. De unges 
netværk inddrages i det omfang, den unge ønsker det. Der anvendes f.eks. frivilligt 
mentorkorps til at støtte op om den unges samlede situation.

Kontaktperson og 
afdeling

Kasper Dinsen Willems, Ungecenter, SSA
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Mål: at en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser er aktivt 
bidragende på arbejdsmarkedet

Indsats 9: Borgere med handicap i ordinære job

Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse:

 er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet

Indsats for at nå 
målet

Borgere med handicap i ordinære job

Udfordring Langt færre borgere med handicap er i beskæftigelse end borgere uden handicap. 
Den seneste undersøgelse fra SFI viser, at 57 pct. af mennesker med handicap i 
Danmark i alderen 16-64 år står uden for arbejdsmarkedet. For mennesker uden 
handicap i samme aldersgruppe er det kun 23 pct., der står uden for 
arbejdsmarkedet.

Den seneste socialpolitiske redegørelse fra Socialministeriet viser, at kun 11 pct. 
af personer, der modtager en indsats efter serviceloven som følge af en 
funktionsevnenedsættelse, er i uddannelse eller beskæftigelse. Andelen på 
Frederiksberg er væsentligt over, med 36 pct., og Frederiksberg Kommune har 
dermed et godt udgangspunkt for at levere en forbedret indsats på dette område.

Udgangspunktet er, at borgere med handicap deltager og fastholdes på det 
ordinære arbejdsmarked. Det drejer sig både om borgere på vej ind på 
arbejdsmarkedet, og om at borgere der allerede er på arbejdsmarkedet, skal 
fastholdes.

Afsættet er virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Dette kan også 
involvere socialøkonomiske virksomheder.

Der er barrierer flere steder for at nå dette mål:

 Der er uvidenhed hos borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner 
om de mange støttemuligheder i forhold til deltagelse på arbejdsmarkedet 
for borgere med handicap.

 Der er kulturelle barrierer i offentlige systemer og hos borgere og 
virksomheder, som skal blive bedre til at se mennesker med handicap 
som en aktiv ressource i forhold til arbejdsmarkedet.

Denne forståelse af barrierer understøttes af rapporten ”Fjern barriererne”, som  
Dansk Handicapforbund har udgivet i foråret 2018, og som Frederiksberg 
Kommune har bidraget til.
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Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Indsatsen indgik i handleplanen for 2018.

Beskrivelse af 
indsatsen

Hovedfokus i hele beskæftigelsesindsatsen er at få borgere inkluderet på det 
ordinære arbejdsmarked med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Det 
gælder såvel borgere med handicap, som borgere uden handicap. Fokus i 
beskæftigelsesindsatsen er på det, den enkelte kan, fremfor det man ikke kan.

Arbejdsmarkedsfastholdelse og integration sker ud fra en individuel vurdering af 
borgernes barriere og behov.

Med handleplan for 2019 skærpes denne indsats med særligt fokus på følgende:

 Styrkelse af vejledning og information til borgere med handicap, 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner om den brede vifte af tilbud om 
rådgivning, støtte og kompenserende ordninger i forbindelse med 
handicappede borgeres deltagelse på arbejdsmarkedet. Konkret vil 
Frederiksberg Kommune tage aktivt del i kampagnen ”Viljen til job” og 
hente inspiration for rapporten ”Fjern barriererne”.

 Konsolidere jobkonsulenternes basisviden om fastholdelsestiltag og 
kompensationsordninger (arbejdspladsindretning, arbejdsrelaterede 
hjælpemidler eller personlig assistance).

 Konsolidere handicapkonsulentens rolle og funktion i forhold til:

o At sikre faglig koordinering på området for alle medarbejdere i 
jobcentret.

o At fungere som bindeled mellem jobcentret og Specialfunktionen 
Job & Handicap, den konkrete borger, virksomheder og 
Socialområdet.

o At vejlede om beskæftigelsesrettede ordninger målrettet 
handicappede såsom isbryderordningen.

 Fastholde en effektiv og hurtig sagsbehandling af ansøgninger 
vedrørende fastholdelses- og kompensationsordningerne.

Resultater og 
indikatorer 2019

Flere borgere med handicap kommer i eller fastholdes i ordinær beskæftigelse.

Inddragelser af 
ressourcer

Indsatsen tager udgangspunkt i borgere med handicaps egne ressourcer. 
Indsatsen bygger desuden på virksomhedernes aktive deltagelse samt den 
indsats virksomhedskonsulenterne i Arbejdsmarkedsafdelingen leverer ved at 
opsøge virksomheder og facilitere konkrete match mellem borgere og 
virksomheder.
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Kontaktperson og 
afdeling

Jobcenterchef Anja Krogh Svane, Arbejdsmarkedsafdelingen 
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Indsats 10: Investering i vækst med social bundlinje

Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser:

 er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet

Indsats for at nå 
målet

Investering i vækst med social bundlinje

Udfordring Over 400.000 udsatte danskere er i disse år udenfor arbejdsmarkedet. Det koster 
for den enkelte udsatte og for kommunen. 

I dag tager ca. 1/3 af små og mellemstore virksomheder (SMV) et socialt ansvar i 
form af beskæftigelse af udsatte borgere. Der er dermed et stort uudnyttet 
potentiale hos de resterende 2/3 af virksomhederne. Potentialet kan forløses via 
vækst, der betyder øget behov for ressourcer. På den måde skabes varige 
arbejdspladser til alle.

Frederiksberg Kommune vil derfor skabe plads til udsatte borgere på 
arbejdsmarkedet ved at deltage i projektet lokal vækst med social bundlinje. 

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Videreføres.

Virksomheder er udpeget og processen om vækstprojekt er gået i gang.

Beskrivelse af 
indsatsen

Frederiksberg Kommune indgår sammen med en række andre kommuner i et 
pilotprojekt. Projektet strækker sig over tidsperioden 2016-2019. Projektet har til 
formål at understøtte vækst i lokale Frederiksbergvirksomheder, og væksten i 
virksomhederne vil blive brugt som mulig rekrutteringsplatform for udsatte ledige, 
herunder handicappede. Projektet understøtter desuden et fokus på 
socialøkonomiske virksomheder.  

Der er tale om et projekt, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og 
muligheden for at understøtte vækstpotentialerne i virksomheden. Pilotprojektet 
samler op på erfaringerne fra Det Sociale Vækstprogram, der var igangsat af 
midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I det tidligere gennemførte 
projekt udviklede Den Sociale Vækstfond, Cabi og Symbion to vækstprogrammer 
målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV), som skulle få socialt udsatte i 
beskæftigelse. Resultaterne viser, at virksomhederne gennemsnitligt oplever en 
økonomisk vækst på 25 % og virksomhederne gennemsnitligt etablerer 5 nye jobs 
fordelt med 2 ordinære jobs og 3 jobs til udsatte grupper.

De gode erfaringer og resultater fra Det Sociale Vækstprogram indgår i  
pilotprojektet. Helt konkret er de deltagende virksomheder blevet udvalgt til at 
gennemgå et vækstforløb. Desuden vil der ske en vidensudveksling og udbredelse 
til andre kommuner. 
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Frederiksberg Kommune vil forankre og finansiere vækstindsatsen via Payment by 
Results (pbR) modellen. Modellen indebærer, at kommunen indgår en aftale med 
en aktør om at udføre en given service eller indsats, hvor betalingen til aktøren er 
baseret på aktørens resultater og ikke på aktørens aktiviteter. 

Fordelen er, at kommunen udelukkende betaler for den opnåede effekt (fx vækst i 
antal udsatte i job m.m.) og at aktøren stilles frit i forhold til valg af tilgang mv. 

Resultater og 
indikatorer 2019

Resultatet af indsatsen gøres op på to parametre:

 Beskæftigelseseffekt – hvor mange udsatte borgere kommer i 
beskæftigelse 

 Vækst i virksomhedernes omsætninger

Inddragelser af 
ressourcer

Pilotprojektet ledes af den Sociale Kapitalfond og EY. Med i styregruppen sidder 
de deltagende kommuner, herunder Frederiksberg Kommune, Erhvervsstyrelsen, 
Region Sjælland, pensionskasser og fonde. 

Kontaktperson og 
afdeling

Leder Frederiksberg Erhvervsforum Christina Juell-Sundbye, 
Arbejdsmarkedsafdelingen  
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Indsats 11: Borgere med handicap i fleksjob – job på særlige vilkår

Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse:

 er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet

Indsats for at nå 
målet

Borgere med handicap i fleksjob – job på særlige vilkår

Udfordring Nationale opgørelser viser, at langt færre borgere med handicap er i beskæftigelse 
end borgere uden handicap. Den seneste undersøgelse fra SFI viser, at andelen 
af mennesker med handicap i Danmark i alderen 16 - 64 år, som står uden for 
arbejdsmarkedet, er 57 procent. Andelen af mennesker uden handicap i samme 
aldersgruppe uden for arbejdsmarkedet er 23 procent.

Udgangspunktet er, at borgere med handicap skal deltage og fastholdes på 
arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Nogle borgere med handicap har dog behov 
for forskellige fastholdelsestiltag af midlertidig eller permanent karakter, f.eks. 
gennem en individuelt tilpasset indsats i forhold til konkret behov for 
kompensation. For borgere med handicap, som er visiteret til fuldtidsjob, kan der 
være behov for en særlig indsats for at opnå ansættelse i et fleksjob.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Indsatsen fortsætter.

Indsatsen vil blive forstærket i 2019 med en digital platform.

Beskrivelse af 
indsatsen

Afsættet er virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Dette kan også 
involvere socialøkonomiske virksomheder.

Arbejdsmarkedsafdelingen har etableret en målrettet enhed for job på særlige 
vilkår med særligt fokus på at øge andelen af fleksjobvisiterede ansat i flexjob. 
Fleksjobindsatsen er fremskudt, sådan at den igangsættes straks efter, at 
borgeren er visiteret til et fleksjob. Indsatsen er en kombination af individuel 
sparring, undervisning samt konkret hjælp med at finde potentielle arbejdspladser. 

I fleksjobindsatsen er det vigtigt at have fokus på, at borgeren efter visitation er 
jobparat og selv skal være aktiv i forhold til jobsøgningen. Borgeren understøttes i 
en aktiv jobsøgning ved at deltage i den såkaldte Jagtklub. Derved føler borgeren 
sig inddraget og får fra starten af ansvar for egen jobjagt.

Arbejdsmarkedsfastholdelse og integration sker ud fra en individuel vurdering af 
borgerens barriere og behov. Derudover er der fokus på at udvikle indsatsen og 
viden omkring borgere med handicap, herunder at involvere viden og kompetencer 
hos handicaporganisationerne.

Der igangsættes løbende kampagne for minifleksjob for at udbrede kendskabet af 
minifleksjob til virksomheder. Derudover besøger virksomhedskonsulenter  
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virksomheder med sigte på at facilitere konkrete match mellem borgere og 
virksomheder. 

Resultater og 
indikatorer 2019

Flere Frederiksberg-borgere med handicap bliver selvforsørgende.

Inddragelser af 
ressourcer

Indsatsen tager udgangspunkt i borgere med handicaps egne ressourcer.

Indsatsen bygger desuden på virksomhedernes aktive deltagelse samt 
virksomhedskonsulenterne i Arbejdsmarkedsafdelingens målrettede indsats med 
at opsøge virksomheder og facilitere konkrete match mellem borgere og 
virksomheder.

Kontaktperson og 
afdeling

Centerleder Linda Øvig Bjerg, Center for job på særlige vilkår, 
Arbejdsmarkedsafdelingen 
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Indsats 12: Ressourceforløb

Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse:

 er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet

Indsats for at nå 
målet

Ressourceforløb

Udfordring Nationale opgørelser viser, at langt færre borgere med handicap er i beskæftigelse 
end borgere uden handicap.

Mange borgere med handicap deltager på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, 
mens andre har behov for forskellige tiltag til at udvikle eller afklare deres 
arbejdsevne. Ressourceforløb er et redskab i forhold til bl.a. borgere med 
handicap.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Fortsat indsats. 

I 2017 til 2018 har indsatsen især haft fokus på virksomhedsrettet indsats bl.a. via 
Virksomhedscentre generation 2, og ikke mindst ordinære timer og småjobs. 
Denne tilgang fortsætter i 2019.

Beskrivelse af 
indsatsen

Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over 
ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får 
en særlig indsats. I målgruppen for ressourceforløb indgår også borgere med 
handicap. Der er tale om et særligt tilrettelagt forløb i 2019 – fortsat 
virksomhedsrettet indsats for borgere, bl.a. via Virksomhedscentre generation 2, 
og ikke mindst ordinære timer og småjobs- sammenholdt med fokus på ordinære 
tilbud.

Målet er at forbedre den enkeltes arbejdsevne, så den enkelte borger med 
handicap kommer i arbejde eller i gang med en uddannelse.

I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og 
helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for 
forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, 
hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke 
aktiviteter der sættes i gang. 

Hvert ressourceforløb er skræddersyet til den enkelte borger og vedkommendes 
specifikke handicap. Det enkelte ressourceforløb vil ofte bestå af både 
beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver 
kombineret og koordineret på tværs. 

Indsatsen for borgere med handicap i ressourceforløb varetages af Center for 
Arbejdsrehabilitering på F86.
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Afsættet er virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. 

Resultater og 
indikatorer 2019

Der vil blive målt på effekter af indsatsen for bl.a. borgere med handicap.

Målet med indsatsen er for den enkelte borger at opnå og vedligeholde den bedst 
mulige arbejdsevne med henblik på:

 at skabe forudsætninger for deltagelse i arbejde/uddannelse på ordinære 
eller særlige vilkår

 at skabe forudsætninger for deltagelse i samfundet i øvrigt, hvis 
selvforsørgelse viser sig ikke at være en mulighed for borgeren

For den enkelte borger kan et konkret mål med indsatsen være, at borgeren i 
forlængelse af ressourceforløbet bliver i stand til at:

 påbegynde job eller stille sig til rådighed for beskæftigelse på ordinære 
vilkår på arbejdsmarkedet

 påbegynde uddannelse på ordinære vilkår
 indgå i en revalideringsindsats
 påbegynde ansættelse i fleksjob eller stille sig til rådighed for 

beskæftigelse på særlige vilkår på arbejdsmarkedet

Inddragelser af 
ressourcer

Indsatsen tager udgangspunkt i en koordineret og sammenhængende indsats for 
den enkelte borger i ressourceforløb.

Arbejdsmarkedsfastholdelse og integration sker ud fra en individuel vurdering af 
borgerens barrierer og behov. Borgeren ses som en vigtig samarbejdspartner og 
en aktiv deltager i sin egen rehabiliteringsproces. I planlægning af indsatsen tages 
der udgangspunkt i borgerens aktuelle situation og handicap.

Pårørende inddrages i samarbejdet, når det er relevant med henblik på at sikre 
støtte i netværket til deltagelse i indsatsen. Pårørende kan inddrages både i 
planlægningen af indsatsen og i forhold til, hvordan de pårørende kan understøtte 
borgerens deltagelse i konkrete aktiviteter.

Borgerens behandlere og andre relevante samarbejdspartnere i borgerens 
professionelle netværk inddrages i samarbejdet omkring planlægning af borgerens 
rehabiliteringsforløb for at sikre, at der arbejdes med et fælles mål for indsatserne.

Handicaporganisationer, patientforeninger eller øvrige med specialiseret viden 
omkring borgerens specifikke handicap inddrages efter borgerens ønske, eller når 
det i øvrigt skønnes relevant for sagen.

Kontaktperson og 
afdeling

Teamleder Jeanne Glaser, Arbejdsmarkedsafdelingen 
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Indsats 13: Job i fokus – sådan fremmes beskæftigelsen for borgere med kognitive 
handicap

Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse:

 er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet

Indsats for at nå 
målet

Job i fokus – sådan fremmes beskæftigelsen for borgere med kognitive 
handicap

Udfordring Ifølge Den Sociale Kapitalfond tager ca. 1/3 af de små og mellemstore 
virksomheder i dag et socialt ansvar i form af beskæftigelse af udsatte borgere. 
Der er dermed et stort uudnyttet potentiale hos de resterende 2/3 af 
virksomhederne.

I workshoppen for Handicaphandleplan 2019 udtrykte repræsentanter fra 
Handicaprådet, at mange virksomheder har et forkert billede af, hvad en borger 
med handicap reelt kan bidrage med på arbejdspladsen. 

Formålet med indsatsen er at medvirke til at fremme beskæftigelsen for personer 
med handicap, herunder at udvikle nye metoder til at matche målgruppen med 
konkrete jobåbninger i virksomhederne samt til at fastholde målgruppen i 
beskæftigelse. Desuden vil initiativet understøtte virksomhedernes efterspørgsel 
på arbejdskraft og deres sociale ansvarlighed. 

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Indsatsen er en ny indsats, som forventes at vare fra august 2018 – september 
2019. 

Konceptet er færdigudviklet marts-april 2018. En borger er allerede i arbejde og 
flere virksomheder og borgere er på vej.

Beskrivelse af 
indsatsen

Projektet vil tage udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel. Det er derfor 
virksomhedernes konkrete behov for arbejdskraft, der definerer indsatsen for den 
enkelte borger. Ved at arbejde med udgangspunkt i virksomhedernes 
efterspørgsel og med strategien ”Job i Fokus” sikres der en direkte og hurtigere 
vej til varig beskæftigelse for målgruppen.

Projektet indeholder en virksomhedsrettet indsats og en borgerrettet indsats.

Virksomhedsindrettet indsats:
Den virksomhedsindrettede indsats har fokus på at finde de bedst egnede 
delbrancher/virksomheder, som dels har konkrete jobåbninger, og dels kan 
matche de særlige styrker og behov, som målgruppen har. Desuden vil der blive 
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arbejdet med at kompetenceudvikle virksomhederne til at modtage målgruppen. 

Borgerrettet indsats:
Den borgerrettede indsats har fokus på at matche borgerne med konkrete 
virksomheder samt at opkvalificere borgerne til at kunne varetage de 
arbejdsopgaver, som de forventes at skulle løse.

Opkvalificeringsforløbet for den enkelte borger vil således blive bygget op omkring 
de kompetencer, der forventes i den konkrete stilling.

Resultater og 
indikatorer 2019

Målet med projektet er at udvikle, afdække og afprøve nye metoder for borgere og 
virksomheder, når beskæftigelsen for personer med handicap skal fremmes. 

Der vil i projektet blive arbejdet med en bruttogruppe på 50 virksomheder, og 
målet er en jobeffekt på 50 procent. Det betyder, at ved projektets afslutning skal 
25 af de deltagende borgere være i beskæftigelse. Der vil være tale om ordinære 
job, fleksjob og løntilskud.

Dokumentationen af resultaterne, herunder opnåelse af mål, vil blive opgjort i det 
interne registreringssystem i jobcentret. 

Inddragelser af 
ressourcer

Projektet vil blive igangsat af Frederiksberg Kommune og Hans Knudsen Instituttet 
(HKI), der vil stå for henholdsvis den virksomhedsrettede indsats og den 
borgerrettede indsats. 

Kontaktperson og 
afdeling

Centerleder Linda Øvig Bjerg, Frederiksberg Erhvervsforum
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Indsats 14: Nedbryde tabuerne

Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse:

 er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet

Indsats for at nå 
målet

Nedbryde tabuerne

Udfordring Indsatsen skal sikre at overgangen fra før- og nyuddannet til beskæftiget bliver 
mere smidig.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Nej, det er en ny indsats.

Beskrivelse af 
indsatsen

Målgruppen er nyuddannede ledige med fuktionsnedsættelser. 

For at skabe øget synlighed og kendskab til de kompenserende ordninger på 
uddannelsesinstitutionerne udsendes brev til udlevering i studieveljedning. Målet 
er, at den tidligere indsats kan bidrage til en hurtigere vej til arbejdsmarkedet. 

Der udsendes brev til ca. 30 SPS-vejledninger fordelt på ca. 15 
uddannelsesinstitutioner eksempelvis CBS, KU, Metropol og TEC.

Resultater og 
indikatorer 2019

Indsatsen skal føre til at målgruppen får større kendskab til mulighederne for 
kompensationsordninger, og den skal understøtte borgerens vej til 
arbejdsmarkedet.

Indsatsen bakkes op af uddannelsesinstitutionerne, som giver udtryk for, at det er 
en hjælp til dimittender. Målet er at dimittender løbende vejledes om de 
kompenserende ordninger. 

Inddragelser af 
ressourcer

Der samarbejdes med uddannelsesinstitutionerne samt Styrelsen for Uddannelse 
og Kvalitet.

Kontaktperson og 
afdeling

Centerleder Linda Øvig Bjerg, Center for job på særlige vilkår, 
Arbejdsmarkedsafdelingen 
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Mål: at en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser lever i 
trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer.

Indsats 15: Tilgængelighedshensyn i byrums- og færdselsprojekter

Udvalg By- og Miljøudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser:

 lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer

Indsats for at nå 
målet

Tilgængelighedshensyn i byrums- og færdselsprojekter

Udfordring Tilpasning af byens rum og færdselsinfrastruktur, så den er tilgængelig for flest 
mulige. 

En særlig udfordring er afvejningen mellem andre hensyn, herunder i særdeleshed 
hensynet til klimatilpasning/skybrudssikring af kommunen. Simplificeret tilsiger 
skybrudssikringen f.eks. højere kantopspring, mens hensynet til handicappede alt 
andet lige tilsiger lavere opspring.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Indsatsen er en videreførelse af en løbende indsats.

Beskrivelse af 
indsatsen

Indsatsen retter sig mod alle med nedsat mobilitet uanset handicap. 

Indsatsen skal sikre, at tilgængelighedshensyn indarbejdes i alle nye byrums- og 
færdselsprojekter under afvejning med andre hensyn.

Resultater og 
indikatorer 2019

Alle større projekter skal være gennemført med en tilgængelighedsrevision.

Inddragelser af 
ressourcer

I alle større nye byrums- og færdselsprojekter inddrages Handicaprådet og 
Ældrerådet som høringspart.

For projekter, hvor der gennemføres tilgængelighedsrevision, gennemføres denne 
af ekstern part, f.eks. rådgivende firma.

Kontaktperson og 
afdeling

Vej, Park og Miljø

Peter Raaschou, Chefkonsulent
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Indsats 16: Øget tilgængelighed i henhold til tilgængelighedsplanen

Udvalg By- og Miljøudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser:

 lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer

Indsats for at nå 
målet

Øget tilgængelighed i henhold til tilgængelighedsplanen

Udfordring Tilpasning af byens rum og færdselsinfrastruktur, så den er tilgængelig for flest 
mulige. 

Med tilgængelighedsplanens ”rutenet” er der lagt op til en prioritering af indsatsen 
på ruter, der prioriteres i samarbejde med Handicap- og Ældrerådene. 

Den tidligere gennemførte screening af problemer på tilgængelighedsnettet er 
imidlertid ikke længere tidssvarende, og derfor vil identifikation af de alvorligste 
problemer blive fastlagt som en kombination af konkrete registreringer på 
rutenettet og tilbagemeldinger fra Handicap- og Ældrerådene.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Indsatsen er en videreførelse.

Der er i 2016 foretaget en revision af den gamle tilgængelighedsplan fra 2005 i 
samarbejde med Handicaprådet og Ældrerådet og Tilgængelighedsplanen er 
opdateret med nye rejsemål og udvidelse af rutenettet.

Det er gjort for at sikre et opdateret og sammenhængende rutenet for dårligt 
gående og svagtseende mellem byens vigtigste rejsemål.

Der er foretaget en prioritering af ruterne ved at sammenholde ruternes længde, 
antal rejsemål langs rutes samt disses vigtighed. Prioriteringen er afstemt med 
Handicap- og Ældrerådene.

Beskrivelse af 
indsatsen

I samarbejde med Handicaprådet og Ældrerådet foretages årligt en screening af 
problemområder og der fastlægges en prioritering af indsatsen for systematisk at 
sikre tilgængelighedstiltag på det udpegede rutenet.

Resultater og 
indikatorer 2019

-

Inddragelser af 
ressourcer

Handicaprådet og Ældrerådet deltager i årlige møder med forvaltningen for at 
udvælge og prioritere de tilgængelighedsprojekter, som skal udføres det 
kommende år.

Kontaktperson og 
afdeling

Vej, Park og Miljø

Peter Raaschou, Chefkonsulent
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Indsats 17: Vejledning af entreprenører m.fl. vedrørende tilgængelighedshensyn

Udvalg By- og Miljøudvalget

Mål fra 
handicappolitikken

At en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser:

 lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer

Indsats for at nå 
målet

Vejledning af entreprenører m.fl. vedrørende tilgængelighedshensyn

Udfordring Frederiksberg Kommune sikrer altid tilgængelighedshensyn i forbindelse med 
nyanlæg og vedligeholdelsesarbejde. Ved større projekter gennemføres en 
tilgængelighedsrevision.

Frederiksberg Kommune er imidlertid ikke den eneste aktør i byrummet. Et stort 
antal ledningsarbejder og andre arbejder gennemføres til enhver tid i byrummet af 
de respektive ledningsejere m.fl.

Indsatsen skal sikre fortsat indarbejdelse af tilgængelighedshensyn i alle projekter 
i byens rum, samt udbrede kendskabet til de hensyn, Frederiksberg ønsker 
indarbejdet i projekter i byrummet.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2018?

Indsatsen er en videreførelse af en indsats fra 2016.

Beskrivelse af 
indsatsen

Indsatsen retter sig mod alle med nedsat mobilitet uanset handicap. 

By- og Miljøområdet har i 2016/17 arbejdet med en vejledning til entreprenører 
m.fl. vedrørende tilgængelighedshensyn i.f.m. nyanlæg af veje og pladser m.v.

I 2019 fortsættes indsatsen med udbredelse af kendskab til og forankring af 
vejledningen vedrørende nyanlæg.

Supplerende udarbejdes der en vejledning til entreprenører m.fl. vedrørende 
tilgængelighedshensyn i.f.m. driftsarbejder, særligt vej- og ledningsarbejde.

Resultater og 
indikatorer 2019

Der udarbejdes og formidles en vejledning om tilgængelighedshensyn i.f.m. vej- 
og ledningsarbejde.

Inddragelser af 
ressourcer

Handicaprådet inddrages i udarbejdelsen af vejledningen.

Kontaktperson og 
afdeling

Vej, Park og Miljø, Peter Raaschou, Chefkonsulent og Susanne Viuf, Byliv- og 
Driftschef


