
 

  
  

 

25-04-2014 

 

Sagsnr. 

2014-0085334 

 

Dokumentnr. 

2014-0085334-1 

 

E-mail 

dse@okf.kk.dk 

EAN nummer 

5798009800176 

   

Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 

Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen 

og politikerne på Københavns Rådhus. 

 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. strategi for børn og unge med handicap og 

deres familier 

 

Valby Lokaludvalg hilser overordnet strategien velkommen og mener 

at det er et vigtigt område at sætte fokus på. Valby Lokaludvalg 

ønsker dog i dette høringssvar at gøre opmærksom på enkelte mangler 

og bekymringer i forbindelse med strategien. 

 

Forskning og evidens versus det nære 

I strategien beskrives mange redskaber, som skal sikre en 

evidensbaseret viden. Valby Lokaludvalg opfordrer til at man 

overvejer, hvor mange ressourcer der lægges i målinger og udvikling 

af redskaber i forhold til de ressourcer, der er til stede lokalt i de led, 

der reelt arbejder med målgruppe. Valby Lokaludvalg ser gerne at 

man sikrer sig, at et øget fokus på evidensbaseret viden, ikke fjerner 

fokus fra det nære og de vigtige iagttagelser det er afgørende at kunne 

tilbyde såvel den handicappede som familien. 

Valby Lokaludvalg ser en fare for, at målbare resultater vil veje for 

tungt i forbindelse med udvikling af området. Vi ser derfor gerne, at 

man overvejer hvorledes man sikrer at viden fra praksis, som ikke kan 

måles f.eks. nye initiativer og empati og menneskelig nærhed, til 

stadighed har værdi og vægtes højt. 

 

Sikring af korrekt viden til familierne og derved tryghed 

Det er rigtig fint at sætte fokus på familierne, da det som det 

beskrives, er der de vigtige nære relationer til den handicappede og 

ikke mindst kærligheden er til stede.  

Valby Lokaludvalg opfordrer dog til at man tydeliggøre, hvordan man 

sikrer, at familierne til den handicappede føler sig trygge ved, at de får 

korrekt og opdateret viden om, hvilke krav de kan forvente indfriet, 

jævnfør gældende lovgivning. Det må da i høj grad siges at give 

tryghed til handicappede og deres familier hvis det også skrives ind at:  

 De ikke selv behøver at sætte sig ind i div. love og tilbud, fordi 

den viden deler deres sagsbehandler med dem, ved al 

sagsbehandling.  
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 De får ændret forkerte kendelser om tildeling af f.eks. 

hjælpemidler, økonomi mm. med tilbagevirkende kraft, pr. 

automatik. 

 De bliver mødt med respekt fordi de som forældre løser en 

tung opgave, både fysisk og psykisk, som kræver mere end 

almindeligt overskud. 

 Koordinering og ansøgning af div. hjælpemidler som f.eks. en 

fysioterapeut anbefaler, automatisk kan klares mellem 

fysioterapeuten og handicapcentret, så forældrene ikke skal i 

gang med besværlige og tidskrævende ansøgninger om stort 

som småt. 

 

Selvhjulpen vs. anbringelser 

Valby Lokaludvalg  kan godt bakke op om tankegangen om, at 

handicappede i større omgang skal være selvhjulpne, med familiens 

hjælp, i hjemmet. Dog bør fokus altid være på livskvaliteten for det 

pågældende barn/unge og familien. 

Valby Lokaludvalg opfordrer til at man fokuserer brugen af eventuelle 

besparelser på anbringelser og hjælp til forbedringer for målgruppen. 

Det kunne være: 

 Ferie: Kan forældre til handicappede få ferie alene, hvor der 

bliver taget hånd om det handicappede barn/den unge, så 

familien kan holde en ferie og fokusere på den øvrige families 

behov. 

 Støtte til søskende til handicappede børn. Søskende til 

handicappede børn har ofte svært ved at få fokus og omsorg 

fra deres forældre. Kunne man lave ordninger, hvor de kunne 

få støtte til udflugter el. lign? 

 Akutpladser. Det er hårdt at være forældre til et handicappet 

barn. Der kan være brug for akutpladser ved pressede 

situationer i familien eller på job.   

 

Fritidsliv 

Valby Lokaludvalg opfordrer til, at der også ses på fritidsaktiviteter til 

unge, i alderen 14 – 25 år. Handicappede børn og unge bør have 

mulighed for at deltage i målrettede fritidsaktiviteter sammen med 

andre unge med og uden handicap.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Fjeldsøe, formand Valby Lokaludvalg 

 


