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LEDER

I skrivende stund er året ved at gå på hæld, 
og det er derfor meget naturligt at se på, 
hvordan året har været for mennesker med 
et udviklingshandicap.

Er der sket forbedringer, eller er det ble-
vet værre i løbet af 2019 for denne gruppe 
borgere?

Svaret er nok midt imellem. Det er ikke 
blevet bedre på rigtig mange områder, men 
det kunne også være gået endnu værre 
end det gjorde!

I foråret 2019 barslede Socialudvalget 
med et forslag, de kaldte ”kvalitetsstan-
darder”, men som reelt snarere burde have 
heddet ”mangel på kvalitetsstandarder”. 
Hvis man ved Voksenudredningsmetoden 
(VUM) havde fået bogstavet C, skulle man 
flytte fra sit bosted til egen lejlighed, og 
havde man et dagtilbud på 4-5 dage skulle 
det reduceres til 3 dage. Og det samtidig 
med at man i Københavns Kommunes han-
dicapplan taler om, at alle borgere i Kø-
benhavn skal mødes med respekt og vær-
dighed. Det hænger jo slet ikke sammen.

Heldigvis affødte det en masse demon-
strationer på Rådhuspladsen arrangeret af 
gruppen Handicapaktivisterne og ”Kære 
Frank”-gruppen, ligesom vi også i Handi-
caprådet måtte fortælle politikerne, at nu 
var de på den helt gale vej.

Jeg er sikker på, at demonstrationerne 
helt klart var en stor og medvirkende år-
sag til, at konsekvenserne af de forhadte 
kvalitetetsstandarder omsider blev taget 
af bordet, inden budgettet skulle vedtages 
i begyndelsen af oktober.

Senere opdagede man så i kommunen, at 
man alligevel manglede 34 millioner kroner 
for at få budgettet for 2020 på plads, men 
også her kom der heldigvis en løsning, hvor 
man f.eks. IKKE lukkede Voksenklubben 
for mennesker med et udviklingshandicap 
og gennemførte andre voldsomme forslag.

Hvad vil jeg med alt det?
Nu er vi snart på vej ind i et nyt årti, og 

alligevel mener jeg, at man på Rådhuset i 
budgetsammenhænge tænker voldsomt 
gammeldags. Hvis man betragter Køben-
havns Kommune som en stor virksomhed 
med 7 divisioner (svarende til de nuvæ-
rende 7 forvaltninger), så ville man i en 
moderne virksomhed se på, hvordan beho-
vene var og midlerne skulle fordeles mellem 
disse 7 forvaltninger.

Men det gør man ikke i Københavns 
Kommune. F.eks. er socialområdet i kom-
munen blevet voldsomt presset igennem de 
seneste 10 år, der er kommet flere borgere 
med større behov for støtte og hjælp. Men 
når kommunerne lægger budget, tager man 
ALTID udgangspunkt i budgettet for året 
før, uden at tage hensyn til, at behovene 
imellem de 7 forvaltninger er ændret.

Skal handicapområdet forbedres, sker 
det på bekostning af de andre områder i 
Socialforvaltningen, f.eks. de psykisk syge 
eller de hjemløse. Altså skal man som han-
dicappet have det bedre, så går det ud over 
andre svage grupper i kommunen. 

Fortsættes side 7
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Med disse ord vil jeg sige godt nytår 
2020 til alle vore læsere. 

Det giver jo ingen mening at skulle slås 
på den måde, så Kære Frank og andre med-
lemmer af Borgerrepræsentationen: Lad 
indgangen til det kommende årti være en 
anledning til, at man også på Rådhuset 
begynder at nytænke, at tænke moderne, 
at være fremsynede politikere frem for at 
synge den samme forældede sang med, at 
”vi gør, som vi plejer at gøre”.

LEDER

Steen Stavngaard

Husk at møde op til
Den ordinære generalforsamling 2020

i LEV Københavns Kommunekreds
Det sker:

torsdag d. 20. februar 2020 kl. 18.00 på Uddannelsescenter UIU,
Horsebakken 19, 2400 København NV

Program:
18.00-19.00: Spisning og samvær.

LEV København byder på et let aftensmåltid.
Tilmelding er nødvendig. Se nedenfor *

19.00-21.30: Generalforsamling i LEV København.

* Tilmelding til spisning før generalforsamlingen bedes ske senest
onsdag d. 12. februar til Eva Gjøe, gjoe@email.dk eller tlf. 2682 7933.

Indkaldelsen finder du i LEV Københavns blad nr. 4 2019.
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Hvad skete der lige her?
budget 2020. Altså ud over de besparelser, 
der allerede var bestemt! Man skal også 
lige huske, at der også var massive ned-
skæringer i 2019.

Læs Handicapaktivisterne brev til Social-
udvalget her:

Som beskrevet i lederen varede glæden kun 
kort. Lige efter budgettet 2020 var blevet 
vedtaget på Københavns Rådhus med en 
tilbagerulning af de forhadte kvalitets-
standarder, kunne man på Socialudvalgets 
dagsorden se, at forvaltningen har tænkt 
sig endnu flere alvorlige nedskæringer i 

Til Socialudvalgets medlemmer

Endnu engang ser det ud til, at voksne udviklingshandicappede skal
udsættes for voldsomme besparelser.

Hvordan er det muligt? - Kan det virkelig passe? - Hvor blev alle de gode
intentioner af?

6-by nøgletallene for 2019 (regnskab 2018) taler deres tydelige sprog.
Københavns Kommune er fortsat den kommune, der bruger færrest
penge pr. 18-66 årige, til borgere med handicap. Og alligevel er det
denne gruppe, der igen skal holde for.

Og det på trods af at botilbuddene for voksne med udviklingshandicap i
2019 har oplevet hårde besparelser, der lægger sig ovenpå tidligere års
massive besparelser.

Det betyder konkret:
• Borgerne ikke får tilbudt den omsorg, hjælp og støtte, de har behov for.
• Borgerne får ingen eller reduceret ferietilbud.
• Borgerne får ingen eller reduceret aktivitetstilbud.
• Bostederne får ingen eller reduceret vikardækning.
• Bostederne oplever nedlæggelse af stillinger.
• Bostederne oplever tilbageholdelse ved genbesættelse af stillinger.
• Bostederne oplever flytning af kvalificeret personale til andre botilbud.
• Bostederne oplever højt sygefravær, høj personaleomsætning og store
udgifter til vikarer.

• Bostederne oplever hyppige lederskift og uklare ledelsesstier.
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• Pårørende oplever manglende kommunikation fra forvaltning og bosted og
i flere tilfælde omsorgssvigt af borgerne.

• VISO har i adskillige tilfælde vurderet at Københavns Kommune ikke har de
fornødne kompetencer eller rammer.

• Pårørende og borgere har været udsat for, at Det sociale Tilsyn har stillet
spm. ved kommunens kompetencer/har lukket bosteder.

Kort sagt en overordentlig alvorlig situation. En nedsmeltning kalder flere
fagforeninger det. En situation som i andre organisationer ville betyde en
gentænkning af hele organisationen, men som i Socialforvaltningen kun
betyder mere af det samme. Alvorlige forringelser for de udviklingshæmmede
og for de ledere og medarbejdere de er fuldstændigt afhængige af.

Som et lille plaster på såret stod flere partier bag tilbagerulningen af
kvalitetsstandarderne, svarende til ca. 16 mio. kr. Stor var glæden. Den
varede dog kun kort. I udvalgets dagsorden til møde d 30.10.19, pkt. 8
fremgår det, at udvalget skal finde besparelses- og effektiviseringsforslag
svarende til 34 mio. kr. Oven i det skal lægges besparelserne på 84.1 mio. kr.,
som udvalget allerede har fundet besparelser for i 2020 budgettet,
hvoraf det fremgår, at borgere med handicap skal spare de 20 mio. kr.

Vi oplever det stærkt krænkende som borgere og pårørende at blive orienteret
om, at kvalitetsstandarderne bliver rullet tilbage, for ganske kort tid efter
at kunne læse på dagsordenen til det følgende udvalgsmøde, at forvaltningen
nu foreslår at forringe de selv samme borgeres vilkår yderligere.

En anden bekymring er, at vi trods nærlæsning har vanskeligheder ved at
forstå og gennemskue de talrige besparelser og udmeldinger om besparelser,
der har ramt voksne udviklingshæmmede i KK. Vi er bekymrede for, om den
manglende kommunikation og gennemsigtighed skyldes, at der heller ikke
i forvaltningen er det fulde overblik over økonomien og besparelserne.
Vi ønsker os derfor som borgere i kommunen og som pårørende til
kommunens mest udsatte borgere en klar og gennemskuelig opstilling over,
hvor meget der er sparet i 2019, og hvor meget der skal spares på den
målgruppe i 2020.

Vi ser, at de nye besparelser på handicapområdet skyldes stigende udgifter til
BPA og nytilkomne udgifter på børneområdet. Vi må på det kraftigste tage
afstand fra, at det er voksne udviklingshæmmede, der igen skal betale prisen
for udgifter til andre grupper.
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Kommentarer til effektiviseringsforslag:
Ad HA02: Vi ønsker at gøre opmærksom på, at Pulsen og Vækstpunktet er
uvisiterede tilbud, hvilket betyder at borgere kan komme frit, og flowet
er meget stort, vi forstår ikke opgørelsen over unikke pladser. Såvidt vi er
orienteret, bør tallet revideres, da langt flere anvender tilbuddene. LAVUK
Voksenklubben er derimod et visiteret tilbud, hvilket begrænser antallet af
brugere.
Vi ønsker derfor nye tal for brugere på Pulsen og Vækstpunktet.
Vi ønsker en pladspris for alle de 3 tilbud.

Ad HA04: Nedskæring af antallet af pædagoger/borgere. Forslagets indhold og
konsekvenser har en så krænkende karakter, at vi håber at udvalget
afviser det. Vi vil fremover i lighed med andre grupper, sætte minimums-
normeringer på botilbudsområdet.

Vi har det allerstørste håb om, at I som politikere vil hjælpe og understøtte
de voksne udviklingshæmmede i kommunen. De har kun det politiske niveau
at hælde deres hoved til. Vi må desværre konstatere, at effektiviserings-
forslagene i tonen, sproget og indholdet og den manglende kendskab til
konsekvenserne afspejler den strukturelle forråelse, som vi har set
forvaltningen gennemgå de sidste år.

Med venlig hilsen
Hanne Sørensen, Mitzie Pitzner og Mette Faber
Handicapaktivisterne
29.10.2019

ANNONCER
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”Vi har både juletræer fra skoven og 
blomster fra Grønttorvet med til julemar-
kedet. Vi har hentet juletræerne, trukket 
dem gennem netmaskinen ude i skoven 
og lastet dem på bilen, og så har vi hen-
tet f.eks. novemberkaktus og julestjerner 
på Grønttorvet i Taastrup. Og så er det jo 
nærmest jul allerede”, fortalte Mohammed 
og Samir allerede under deres kursus i jule-
markedsbod. Her havde de kort før dagen 
for markedet oprandt spillet rollespil med 
forskellige kundescenarier og pakket gaver 
ind til den store guldmedalje.

”Vi har solgt rigtig meget allerede, og det 
er bare så hyggeligt”, fortalte Mohammed 
storsmilende, mens han pegede planter ud 
og rettede på kasser med nisser.

Julemarkedet var et tætpakket mekka af 
gaver og pynt, og de mange gæster kunne 

Drillenissen var løs. Store som små 
bankede i trylledejen. Julemusikken 
gjaldede ud af højttalerne. Og det 
blev jul i gangene i Sundby Vækst-
hus til årets store julemarked.

Tekst og foto af
Agnete Vestergaard-Kristensen

”Jeg har tegnet ’Julle’”, fortalte Viktor om 
den storsmilende nisse, der kiggede frem 
fra papiret. Omkring ham sad flere og tryk-
kede figurer ud i farvet dej, og længere 
nede ad gangen stod risengrøden og lok-
kede nisserne frem. Og det var ikke kun de 
mindste nisser fra loftet, der var dukket op. 
En drillenisse i oversize havde lagt vejen 
forbi Amager og nappede de besøgende med 
gribetang, mens han red rundt på Rudolf 
midt i frokosttravlheden i Spisehuset -– til 
stor morskab for alle.

Grønne planter og funklende sager
Gartnerne fra Kraftværket var at finde 
blandt boderne, og de havde medbragt alt 
fra skovens glæder til de mest sarte jule-
bebudere fra Grønttorvet.

Til julebal i Sundby Væksthus

Fortsættes side 17



bilæum var der arrangeret to gospel-jule-
koncerter i Sundby Væksthus. Det festlige 
kor New Season twistede flere klassiske 
julesange, og fik salen til at klappe i takt 
og synge med på ’Halleluja’ og ’Oh happy 
day’. Senere på dagen greb Spirebanden 
mikrofonen og sang deres flotte repertoire 
af egne sange i Vækstpunktet. 

I caféen blev dagens sidste dråber af 
gløgg inhaleret, og de hjemmelavede vafler 
og æbleskiver dyppet i syltetøj, førend de 
besøgende kunne gå hjem med julestem-
ningen brusende i blodet.

boltre sig i boder med alt fra flotte desig-
nerringe af Helena Rar over Kunsthøjsko-
lens skønne postkort og private kunst-
håndværkeres sirlige hæklede suttesnore 
og bamser til Horisontens kreative nisser, 
engle og dekorationer. I Akademiet kunne 
man pause lidt fra juleindkøbene, for hér 
var glanspapir i alle regnbuens farver fun-
det frem af gemmerne, og både store og 
små flettede stjerner og hjerter til træet 
og vinduet.

Musikken spillede
I anledning af LEV Københavns 40 års ju-

L E V  K Ø B E N H A V N S  K O M M U N E K R E D S   W W W . L E V K K . D K 17
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Hvor skal du hen på ferie til næste 
år – og hvor var du på ferie i år?

at bostederne kom på ferie sammen som en 
hel naturlig del af beboernes liv. Ganske vist 
beskedne, korte ferier og til danske lokali-
teter. Men dog ferier.

 Ansøgningerne blev sendt lidt over midten 
af juni 2019. Partshøringsbreve fra kommu-
nen (Borgercenter Handicap) begyndte at 
komme i begyndelsen af november 2019, og 
det første afslag kom midt i november 2019.

I afslaget på ansøgningen lægger Borger-
center Handicap vægt på:

1. At borgerne er kompenseret for ferie, fordi 
borgeren har været på ferie med sine forældre 
”Vi har lagt vægt på, at dit tilbud og dine for-
ældre oplyser, at du har været på ferie med 
dine pårørende, og vi har på den baggrund 
lagt vægt på, at du har været kompenseret 
for en ferie i år.”

2. At borgerne er kompenseret for ferie, fordi 
borgeren har et dagtilbud 4 dage om ugen
 ”Vi er opmærksomme på, at du på din ferie 
ikke har været sammen med de øvrige beboere. 
I forhold til dette har vi lagt vægt på, at du har 
et dagtilbud efter servicelovens § 104, hvor 
du kommer 4 dage om ugen. I dit dagtilbud er 
du sammen med nogle af de øvrige beboere 
og har socialt samvær med andre mennesker. 
Vi vurderer derfor, at du i din dagligdag er 
kompenseret ift. socialt samvær med andre.”

3. At borgeren er kompenseret for ferie, fordi 
borgeren bor på et botilbud 
”Du bor på botilbuddet XX, hvor der på til-
buddet er fokus på fælles aktiviteter. Der er 
desuden fokus på beboernes udvikling gen-

Af Birte Lynghøj

Et naturligt emne at tale om – men ikke for 
alle.

I 2019 fjernede Socialudvalget midlerne 
til socialpædagogisk ledsagelse efter § 85 
i Serviceloven. På vores område var det 4,7 
mio. kr. Disse midler figurerede på budget 
2019, men blev fjernet i begyndelsen af året, 
da der skulle spares, og de er heller ikke på 
budget 2020.

Ledsagemidlerne betalte de udgifter, der 
var til pædagogerne, når de ledsagede be-
boerne ud af huset til biografture, tivoliture, 
festivaller, ferier m.m. De dækkede pædago-
gernes udgifter til fx transport, mad, billetter 
og rejsegebyr. Beboerne betalte naturligvis 
deres egne udgifter. Det var udelukkende 
pædagogernes udgifter, der skulle dækkes.

Besparelsen betød, at borgerne på boste-
derne ikke kunne komme ud på små ture, 
festivaller og på ferier med deres botilbud, 
at planlagte ferier på bostederne blev aflyst, 
at den eneste mulighed var at tage på kom-
munen feriehus Klinten med kommunens 
egen bus. Den mulighed blev lukket, da der 
hurtigt blev meldt optaget.

En gruppe pårørende talte med deres søn-
ner og døtre, og de blev enige om at søge 
Københavns Kommune om socialpædagogisk 
ledsagelse efter Servicelovens § 85 med de 
pårørende som fuldmagtsindehavere.

De pårørende tænkte, det kunne da ikke 
være rigtigt, at voksne med ud vik lings-
handicap på kommunens bosteder pludselig 
ikke kunne komme på ferie ledsaget af deres 
pædagoger. Ledsagelse til ferie efter Servi-
celovens § 85 skete tidligere og bevirkede, Fortsættes side 21
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livsudfoldelse, hvor de kan udforske og op-
leve verden med venner/bofæller. Borgerne 
har i lighed med andre mennesker i sam-
fundet ønsker og behov for nye oplevelser 
og input.

3. Kan det passe, at borgerne er kompenseret 
for ferie, fordi borgerne bor på et botilbud?
Det er rigtigt, at det pædagogiske arbejde 
bliver udført i hverdagen, men at tage på ferie 
sammen i nye omgivelser og på en ny måde, 
end det sker i hverdagen, giver pædagogerne 
en udvidet mulighed for at arbejde i dybden 
med borgerne og deres indbyrdes relationer. 
Dette gavner naturligvis borgerne. Og så bli-
ver man jo ikke kompenseret ift. at komme 
på ferie ligesom andre mennesker blot ved 
at være hjemme i hverdagen.

Kommunen henviser altså til, at borgerne 
bliver kompenseret for ferie ved at opholde 
sig i deres bo- og dagtilbud.

Andre mennesker i det danske samfund 
har ud over en hverdag også en mulighed for 
at få oplevelser uden for de vante rammer. 
Det er den mulighed, som voksne københav-
nere med udviklingshæmning fratages, hvis 
de ikke kan få socialpædagogisk ledsagelse 
efter § 85 til deres ferie.

Der er nu midt i december klaget til Kø-
benhavns Kommune over afgørelsen. Fast-
holder Københavns Kommune afgørelsen om 
afslag, skal kommunen sende sagen videre 
til Ankestyrelsen. Det bliver spændende at 
se, hvad kommunen og evt. Ankestyrelsen 
når frem til.

OBS! Der findes også en anden ledsageordning 
efter Servicelovens § 97, men den omfatter 
ikke socialpædagogisk bistand og kan ikke 
benyttes af en stor del af vores målgruppe. 
Den giver ret til ledsagelse af en ikke-uddannet 
ledsager maks. 15 timer pr. måned.

nem anerkendelse og vejledning. Bostedet 
arbejder på, at beboerne bliver selvstændige, 
støttes i at styrke deres selvværd og fremme 
deres personlige udvikling. De understreger 
desuden, at det er vigtigt, at beboerne indgår i 
og bidrager til fællesskabet. Der er derfor lagt 
vægt på, at du med dit ophold i botilbuddet 
er kompenseret i forhold til at få styrket din 
egen identitet, dette er en del af dit botilbud, 
og du modtager pædagogisk støtte til dette 
dagligt. Det vurderes således, at en ferie ikke 
er nødvendig, før dette kan imødekommes.” 

Kan det passe?
1. Kan det passe, at borgernes behov for 
ferie er opfyldt ved at være sammen med 
forældrene på disses ferie?
Borgerne tog med deres forældre, netop fordi 
kommunen undlod at yde den nødvendige 
hjælp og støtte efter Servicelovens regler 
om socialpædagogisk bistand. 

På normalområdet tager voksne menne-
sker ikke på ferie med deres gamle forældre, 
vel at mærke som den eneste ferie, de får. 
Som voksen er det normalt at tage på ferie 
med venner og partnere fra samme gene-
ration.

Forventer kommunen, at forældre til 
voksne københavnere med udviklingshæm-
ning fremover skal være ansvarlige for at 
tage deres søn/datter med på ferie? Hvad gør 
de borgere, hvis forældre er for gamle til at 
kunne håndtere dette? Hvad gør de borgere, 
hvis forældre er døde?

Kommunens forventning til, at forældrene 
kan kompensere borgerne for ferie, er derfor 
hverken realistisk eller i orden.

2. Kan det passe, at borgerne er kompenseret 
for ferie, fordi borgerne har et dagtilbud 4 
dage om ugen?
Dagtilbuddet er samme rytme hver dag og 
velkendte rammer. Borgerne ønsker en aktiv 
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Handicapprisen
Mia Nyegaard nævnte i sin tale, at 

Idrætsskolen for Udviklingshæmmede gen-
nem 25 år har ydet en særlig indsats for 
borgere med handicap i København. Skolen 
har bidraget til at vise et fokus på sundhed, 
krop og styrke, og gennem opholdet på 
skolen er mange elever blevet mere aktive 
samtidig med, at der er skabt fællesska-
ber med bånd langt ud over skoleforløbet. 
Skolens arbejde er gennem årene præget 
af fornyelse indenfor det idrætsfaglige, så 
Idrætsskolen for Udviklingshæmmede til 
stadighed er i stand til at tiltrække elever 
og bidrage med fortsat ny viden på idræt 
for mennesker med udviklingshandicap.

STORT TIL LYKKE med den flotte pris!

Idrætsskolen fik d. 3. december fint og 
overraskende besøg af socialborgmester 
Mia Nyegaard, Troels K. Gramst fra Handi-
caprådet, medlem af Borgerrepræsentatio-
nen Laura Rosenvinge og administrerende 
direktør i Socialforvaltningen Nina Eg Han-
sen. Til stede var også skolens bestyrelse, 
repræsentanter fra KIFU og andre gæster. 
På forsiden af dette nummer ses skolens 
forstander Søren Stenkilde modtage Årets 
Handicappris 2019 stående sammen med 
socialborgmester Mia Nyegaard og elever 
fra Idrætsskolen.

Hvad var dog anledningen?
Stor var overraskelsen og ikke mindst glæ-
den blandt de elever og lærere, der var sam-
let i skolens kantine for at spise frokost, da 
Troels K. Gramst på vegne af Handicaprådet 
overrakte skolen Københavns Kommunes 
Handicappris 2019!

Mia Nyegaard holder tale. Ved siden af står 
medlem af Borgerrepræsentationen Laura 
Rosenvinge (S) og medlem af Handicaprådet 
Troels K. Gramst

Glad elev skåler og siger til lykke. I baggrun-
den ses Søren Steenkilde og Nina Eg Hansen.

2019
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Kommunernes Landsforenings
handicap- og psykiatrikonference

stigende, og derfor er man nødt til at tænke 
i nye baner, for at budgetterne kan holdes. 

Professionshøjskolen Absalon, som også 
var repræsenteret, finder det meget vigtigt, 
at samarbejdet med kommunerne styrkes, 
således at det indhold som uddannelserne 
til bl.a. pædagog og social- og sundhedsas-
sistent tilbyder, bliver tilpasset kommu-
nernes behov. Det vil sige, at der for at få 
den kompetente medarbejder stilles stadig 
større krav til kompetencer og tværprofes-
sionalitet på det specialiserede socialom-
råde. Professionshøjskolerne har således 
en nøglerolle i både efteruddannelsen af 
nutidens medarbejdere og i uddannelsen 
af fremtidens arbejdskraft. 

Et meget spændende oplæg handlede om 
den nye teknologis muligheder. Repræsen-
tanter fra Horsens Kommune illustrerede 
og præsenterede, hvordan ”Digital Virtuel 
Reality” i form af et par store digitale bril-
ler kan hjælpe en borger med handicap i at 
øve sig i at gå en tur ad en ny rute. Der er 
ingen tvivl om, at det var smart og sjovt 
og pædagogisk godt, men det ville jo også 
være dejligt, hvis der rent faktisk kunne 
prioriteres personale til at gå en tur med 
borgeren, således at denne på den måde 
kunne lære en ny vej at kende.

 Annemette Digmann, som er uafhængig 
forsker og aktivist, holdt et inspirerende 
foredrag om, hvordan vi også skal blive 
endnu bedre til at inddrage borgerne i deres 
eget liv og hverdag. Borgerinddragelse i 
praksis kræver opgør med vanetænkning. 
Men ifølge Annemette Digmann er det ofte 

Af Annette-Marie Frimann Jensen

Den 20. november holdt Kommunernes 
Landsforening – KL – den årlige handicap- 
og psykiatrikonference. I år foregik den i 
Århus, og jeg havde sammen med senior-
konsulent Karin Damhus fra Københavns 
Kommune mulighed for at komme med på 
konferencen, fordi Professionshøjskolen 
København var blevet bedt om at præsen-
tere uddannelsen om, hvordan man som 
medarbejder inden for det specialiserede 
område kan samarbejde med pårørende.

Konferencen skulle bl.a. handle om, 
”hvordan kommunerne løser de udfordrin-
ger, som et stadigt stigende antal borgere 
inden for det specialiserede område kræver”. 

Der var mange emner på dagsordenen, 
og det kunne være svært at følge med på 
den elektroniske skærm, da der var over 
600 deltagere, og skærmen var således 
langt væk, når man sad bagerst i salen på 
Radisson Blue Hotel, men det er selvfølgelig 
glædeligt, at emnet er så interessant for 
kommunerne, at der er så stor deltagelse.

Der var foredrag og præsentationer fra 
forskellige kommuner. Et af dem var et 
spændende indlæg fra repræsentanter fra 
Socialstyrelsen, der pegede på forskellige 
udviklings- og investeringsprogrammer. 
Socialstyrelsen har igangsat en række ini-
tiativer, hvor kommunerne kan ansøge om 
at afdække, udvikle, afprøve eller udbrede 
nye indsatser på det sociale område. Kon-
sulentfirmaet PWC viste statistikker, som 
med al tydelighed peger på, at antallet af 
mennesker med særlige behov er stærkt Fortsættes side 25
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etableret et usædvanligt naturtilbud ”Frisk 
i naturen”. Og som nævnt indledningsvis: 
fra København fortalte vi lidt om den ud-
dannelse i samarbejde med pårørende, som 
nu udbydes til alle på Professionshøjskolen 
København.

Om eftermiddagen fik konferencedelta-
gerne virtuelt besøg af Social- og Inden-
rigsminister Astrid Krag, som fortalte om 
regeringens visioner. Hun udtrykte stor 
forståelse for de store opgaver, som kom-
munerne står over for nu og i fremtiden, og 
vi må så bare håbe på, at hendes forståelse 
også udmønter sig i konkret handling.

I LEV København håber vi inderligt, at 
de mange gode initiativer og tiltag ikke 
forsvinder og tilintetgøres af unødvendig 
dokumentation, for få midler til at ansætte 
det rigtige personale og mangel på arbejds-
kraft.

vanetænkningen, der styrer, når udfordrin-
ger skal løses i den offentlige sektor.

Midt på dagen muliggjorde konferencen 
en deltagelse på anden måde end det sæd-
vanlige foredragskoncept. Man havde kaldt 
det for ”Løsningsgallerier: Kommuner viser 
vejen”. Her havde 20 kommuner fået mulig-
hed for at vise, hvad de har gjort af tiltag 
for at forny sig med henblik på at imøde-
komme de stadigt stigende krav. I tre kvar-
ter kunne deltagerne besøge de forskellige 
”boder” for at høre om de forskellige tiltag. 
Her skal bare nævnes et par eksempler: I 
Ringsted har man haft stor succes med en 
socialgastronomisk virksomhed: Mennesker 
med udviklingshandicap arbejder i en kan-
tine på et plejecenter; en idrætsforening 
havde haft gode resultater med integration 
af mennesker med udviklingshandicap i 
idrætsforeninger, og i Frederikshavn var der 

Af Birte Lynghøj

Lasse Rydberg, der i mange år var redaktør 
for LEV Københavns lokalblad og stadig er 
trofast medlem af LEV, har just udgivet en 
digtsamling om at blive og være gammel.
Den hedder Barnevognscaféen – Og andre 
digte om alderdom.

I afskedsinterviewet med Lasse (LEV 
Københavns blad, nr. 1. 2018) forudsiges 
det, at det nok ikke er det sidste, vi kom-
mer til at se fra Lasses pen: ”Skrivelysten 
vil nok klø lidt for meget på ham”.

Digtene er – typisk for Lasse – blevet 
til, da han som frivillig i Ældresagen skulle 
bruge noget anvendeligt materiale til et 
oplæg om alderdommen i digtningen. Det 
inspirerede ham så meget, at han straks 

gav sig i kast med at udforske sin poetiske 
åre. Lasse siger selv i afskedsinterviewet, 
at han altid har haft en journalist i maven, 
nu viser det sig altså, at den også rummer 
en poet!

LEV København siger til lykke med den 
fine og spændende digtsamling.

Lasse Rydberg
Barnevognscafeen Og andre digte.
November 2019. 72 sider. Eget forlag.
I kommission hos Forlaget Underskoven.
ISBN: 978-87-90767-87-7
Vejledende pris: 149,95 kr.
Kan købes hos alle boghandlere.

Digte om alderdommen



LEV i forandring

der sker i kredsene og i de tilknyttede for-
eninger, når disse ikke længere i samme 
grad er med i det ledende organ, den nye 
mindre bestyrelse. 

En anden ting, der har været debatteret, 
er foreningens navn. Foreningen hed i tider-
nes morgen ”Landsforeningen Evnesvages 
Vel” (LEV). Da mange medlemmer mente, 
at dette navn havde en nedsættende op-
fattelse af målgruppen, beholdt man for-
kortelsen (LEV), men nu med betydningen 
”Ligeværd, Egenværdi, Værdighed”, men nu 
var det for mange aktive svært at huske, 
hvad forkortelsen stod for. Men endnu er 
der ingen, der har fundet et rigtigt godt 
navn til at kendetegne foreningen.

En tredje ting er logoet, og her deles van-
dene også. For nogle af de ældre medlem-
mer af LEV er det nærmest et must at have 
de traditionelle forglemmigej-blomster i 
logoet, mens nogle af de lidt yngre medlem-
mer ikke har helt det samme forhold til det 
traditionelle logo. Så derfor er der rigtigt 
meget på spil, når Landsforeningen den 
1. februar 2020 holder et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde for at diskutere 
og vedtage disse mange nye forslag til ny 
struktur i foreningen. 

Det er selvfølgelig ind imellem vigtigt 
at forny sig som en forening, men også 
væsentlig at både de politisk aktive og 
medlemmerne af LEV kan se sig selv i en 
sådan ny og anderledes opbygget forening. 
Det bliver rigtigt spændende den 1. februar.

Af Steen Stavngaard

Landsforeningen LEV har nået pensions-
alderen, og derfor har der i de seneste to 
år været arbejdet i Hovedbestyrelsen og 
Forretningsudvalget på at se foreningen 
efter i sømmene. Vi har endda haft et kon-
sulentfirma med Hanne Gullestrup i spidsen 
til at lede dette organisationseftersyn.

Der har været nedsat arbejdsgrupper 
med forskellige kommissorier for at mo-
dernisere foreningen og gøre den mere po-
litisk slagkraftig. Vores landsformand Anni 
Sørensen har været meget aktiv i medierne 
og på Facebook for at give foreningen mere 
synlighed og derigennem få samfundet til 
at interessere sig mere for vores målgruppe, 
mennesker med et udviklingshandicap.

Det er vel ikke nogen hemmelighed, at 
specielt børnefamilierne i de senere år ikke 
har meldt sig under fanerne i LEV, men ofte 
har udfoldet sig i de særlige syndromfor-
eninger, der måske synes mere oplagte at 
være aktive i, når man får et barn med et 
udviklingshandicap.

Én af ændringerne, der er på banen, er 
en mindre Hovedbestyrelse (HB), men med 
et større ansvarsområde. I øjeblikket er der 
28 medlemmer i HB, men der er forslag om 
cirka en halvering af dette antal, samtidig 
med at det nuværende Forretningsudvalg 
nedlægges. Forretningsudvalgets opgaver 
skal så fremover varetages af den nye 
bestyrelse. Et vigtigt problem i en sådan 
ændring er at fastholde sammenhængen 
i foreningen. Når afstanden fra de lokale 
Kredsbestyrelser til de ledende organer 
bliver længere, er det meget VIGTIGT, at 
den nye bestyrelse har overblik over, hvad 
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