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Høringssvar vedrørende Handicappolitikkens handleplan 2021-2022 
Af formand for handicaprådet Susanne Tarp 

 
 
Til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 
 
Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd takker for høringen vedrørende Handleplanen for 
2021 og 2022. 
 
Sjælen er redebon, men legemet er skrøbeligt! Derfor vil Handicaprådet foreslå, at dette er et af de steder, 
hvor det vil være et stort plus for behandlingen af et forslag, såfremt Handicaprådets høringssvar kommer 
med til udvalgets ”første” behandling af en sag. Udvalgets medlemmer behøver ikke først at behandle 
sagen, derefter sende den i høring i Handicaprådet, for så at få sagen tilbage til endelig afgørelse. 
 
Handleplanen viderefører i nogen grad de indsatspunkter, der allerede har kørt i et eller flere år. En status på 
de enkelte videreførte områder vil være interessant at se. Især fx på samtalegrupper for forældre til børn 
med handicap. Og blev der noget ud af vores forslag om at etablere grupper for søskende i et omfang, der 
ikke allerede dækkes af de enkelte handicaporganisationer. 
 
Forslaget til Handicaphandleplan bygger stadig på: Mangfoldighed, tilgængelighed, inklusion og aktivt 
medborgerskab. 
 
Vi skal lige samle op på de to indsatsområder, der ikke længere er med: 

Ledsagerordning:  Det er korrekt, at Dansk Blindesamfund har fået midler af Socialministeriet til en 
ledsagerordning for borgere, der får et synshandicap efter det fyldte 67. år.  Ordningen gælder kun for blinde 
og stærkt svagsynede. Vi vil derfor igen henvise til Kommunalbestyrelsens budgetbeslutning fra for 3 år 
siden og bemærke, at der er mange andre handicapgrupper, der kan have glæde af en sådan ordning. Vi vil 
derfor opfordre udvalget/kommunen til også at huske dem.  
 
Digital læsning til øget social inklusion:  Afsluttet. Hvad blev resultatet? Anvendes disse løsninger, og hvor? 
Opfølgning? Er ”min dialog” udløberen? Kommunikation er lig med den gode dialog, tid og forståelig 
information.   
 
Vi er blevet bedt om især at drøfte, om ensomhed er tilstrækkeligt belyst. Borgere med 
funktionsnedsættelser har i forvejen mange udfordringer og ensomhed kan let blive en af dem. I det seneste 
år har der været meget fokus på ensomhed. Dette fokus kan med fordel fastholdes. Det kan måske gøres 
med flere forebyggende hjemmeplejebesøg hos borgere, der ikke ellers har kontakt med kommunen. Det 
skal gøres med opvisning af meget diplomati, så snart det er offentlig myndighed. Brugerrepræsentanterne 
mener at generel opmærksomhedsskabelse om emnet har betydet meget, og selv pårørende er måske 
vågnet til dåd.    
 
Derudover har Handicaprådet bedt om, at der i handleplanen lægges vægt på: Unge i job og uddannelse, 
Sundhed og motion og den gode dialog med borgeren. 
 
Som formand for Handicaprådet kan jeg ryste på mit endnu uklippede hoved ved ord som ”social 
bæredygtighed”, ”faglig og etisk bæredygtighed” og ”økonomisk bæredygtighed” i en handleplan for en 
kommunal Handicappolitik – mage til sludder. Handicappolitik skal pr. definition ikke være bæredygtigt. Den 
er en plan, der skal give en borger med funktionsnedsættelse et ligeværdigt liv! Og den koster penge. 
 
Mennesker med udviklingshandicap bliver også ældre. Fokus på deres 3. alders tilbud fastholdes. Både for 
dem og for andre med fysiske og psykiske lidelser er kompetenceudvikling af personalet vigtig. 
 
Notatet anfører, at man har skabt en målrettet enhed for job på særlige vilkår, hvor alle job- og 
virksomhedskonsulenter har fokus på at etablere og fastholde arbejdsmarkedstilknytning og man vil udbrede 
viden til borgere og virksomheder. 
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Indsatsen på job: Indsats 8. 9, 10, 11 og 12. Brugerrepræsentanterne har nærmest ikke ord for deres sorg! 
Notaterne indeholder frygteligt mange ord og nærmest ingen konkrete handlingsindsatser. Unge borgere 
med handicap får ikke job, heller ikke på Frederiksberg. Derfor er det nødvendigt at lægge indsatsen radikalt 
om, så den bliver håndholdt for den enkelte borger. Kommunen kunne jo meget vel gå forrest med at 
ansætte nogle af de unge borgere med handicap, så den fungerer som en ”isbryderordning”, så den unge 
”får noget på CV’et”. Det er luftsteg og vindfrikadeller uden et konkret tiltag. Vi under LEV alt muligt godt, 
men deres KLAP-ordning skulle jo meget nødigt være den eneste succes på området på Frederiksberg. 
 
Indsats 13: Afvejningen mellem andre hensyn og tilgængelighed. Vi kommer nok aldrig til at købe den 
præmis – sådan rigtigt. Når man på Langelands Plads kan lave et lukket reservoir, kunne man vel også, hvis 
man havde lyttet til beboerne i Betty 1, have undladt LAR-badekarret på deres lille grønne plet. 
 
Og indsats 14 hører slet ikke med i Handleplanen. Det er en fast pulje, der hvert år bliver og er blevet afsat 
på budgettet til tilgængeliggørelse af det offentlige rum.   
 
Og så er der nogle ”indsatser”, som er gennemført og ikke hører med i en fremadrettet, visionær 
handleplan.   

 Borgerservice: Gamle tiltag. 

 Tilskud til kompenserende undervisning og befordring – heller ikke nyt.    

 Og teleslynger. 
 
Og til sidst bare et par observationer: Man kan sige ”tak” i handleplanen. Parasport få tilskud af kommunen, 
men det er deres initiativer og frivillige indsatser, der skaber aktiviteterne for deres medlemmer. Hvad ville 
Frederiksberg kommune da gøre uden Parasport Frederiksberg. 
   
Men hvorfor er det i handleplanen? Kommunen har heldigvis søgt viden hos Parasport, der har været 
rådgiver ved CBS’s motionsbane – bare man dog havde lyttet til Parasport Frederiksberg ved Betty 1 og 2. 

Borgeren kan også selv medvirke til egen sundhed ved motion og kost, men at fremhæve ”motionsbanen” 
mellem Betty og Betty 2 er noget af en tilsnigelse. I bedste fald en legeplads til besøgende børne-/oldebørn 
fra Plejecentret overfor. 
 
Corona kan aldrig være en ingen undskyldning for manglende indsats. 
 
Mon ikke det vil være en god idé, at Handicaprådets brugerrepræsentanter fremover bliver involveret i 
udarbejdelsen af handleplanen??! 
 
Handicaprådets brugerrepræsentanter vil følge Handleplanens vej gennem systemet  og husk: Der er 
handicappede nok til alle!! 
 
På vegne af brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd. 
 
 
 
 
 
 
Mange hilsner 
Susanne Tarp 
formand for Handicaprådet    

 

 


