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Høringssvar vedr. ”Strategi for børn og unge med
handicap og deres familier” (2014-2017)
Vanløse Lokaludvalg har gennemlæst Københavns Kommunes
høringsudkast til ”Strategi for børn og unge med handicap og deres
familier” og finder forslaget visionært, sammenhængende og
overordentligt vigtigt.
Overordnet er Vanløse Lokaludvalg positivt over for forslaget, da det
er et område, der ikke altid får den opmærksomhed, som er
nødvendig.
For det første er vi klar over, at der fra offentlighedens side har været
rejst en del kritik over for Kommunens forvaltning af familier med
handicappede børn og unge, og at systemet har manglet effektivitet,
parathed og ikke udvist omsorg for de ramte familier. Lange
sagsbehandlinger, og en ofte forkert prioritering i forhold til de
løsningsmodeller, som borgerne er blevet forelagt, har skabt både
frustration og magtesløshed.
Vi mener, det kræver megen støtte og opmærksomhed fra kommunens
side, når en familie rammes af den store sorg, det er, at få et
handicappet barn.
Vi finder det vigtigt, at der fra offentlighedens side ydes en form for
”krisehjælp” så snart barnets handicap erfares, og at der gennem
barnets opvækst, stilles støttegrupper til rådighed for familierne.
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Ellers synes vi det er positivt, at Københavns Kommune har udstukket
nogle retningslinjer, der giver mulighed for et bedre samarbejde
mellem forvaltningen og borgerne. Det er givet, at der fra forældrenes

Vanløse 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.

side er et stort ønske om et sådant samarbejde, men også en stor grad
af sårbarhed.
Et relevant mål for Handicapcenter København vil være, at opfylde
deres vejledningsforpligtelse i henhold til Serviceloven, så familierne
oplyses om deres rettigheder og om de støttemuligheder, som
lovgivningen stiller til rådighed. Alt for ofte ligger bevisbyrden hos
borgeren selv – også når kommunens hjælp er mangelfuld.
Vi ser frem til, at Borgerrepræsentationen lægger sig på sinde at ville
gennemføre disse tanker og opfordre til, at man ser med alvor på den
kritik af HCK, der er rejst af bl.a. Borgerrådgiveren, så man tager
dette med i den fremtidige strategi i forholdet til de enkelte enheders
forvaltning af borgernes behov og problemstillinger.
Lokaludvalget ser positivt på, at Socialforvaltningens øgede fokus på
at skabe en sammenhængende indsats for området, både på tværs af
forvaltninger, på tværs af politikker og indsatser, ligesom en
sammenhængende indsats på tværs af socialfaglige, økonomiske og
juridiske hensyn er essentiel for en øget livskvalitet for børn og unge
med handicap samt deres familier.
Ligeledes finder Lokaludvalget det væsentligt, at området får en
samlet strategi, så mål og fokusområder bliver synlige og målbare, og
så kvaliteten af de kommunale indsatser inden for de økonomiske
rammer og politiske prioriteter hele tiden kan bestræbe sig på at blive
bedre.
Lokaludvalget formoder, at interessenter på området vil indgive
høringssvar, der kan understøtte en øget faglighed for området.

Med venlig hilsen, på vegne af Vanløse Lokaludvalg
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