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Høringssvar fra Regionshandicaprådet vedrørende: 
 
”Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi for det specialiserede 
socialområde og specialundervisning” 
”Rammeaftale 2016 – styringsaftale for det specialiserede socialområde og 
specialundervisning” 
 

 

Regionshandicaprådet har med interesse læst Udviklingsstrategi og 
Styringsaftale i Rammeaftale 2016 og vil godt takke for invitationen til at 
afgive høringssvar herom til Regionsrådet.  
 
Regionshandicaprådet er optaget af, at alle borgere med handicap oplever at 
målene om recovery og revalidering følges af reel og virkningsfuld hjælp, at 
der er sammenhæng i indsatserne for handicappede borgere og at 
organisatoriske barrierer og vidensbarrierer ikke kommer i vejen for at løse 
handicappede borgeres ofte komplekse sundhedsproblemer og psykiske 
trivselsproblemer. Vi håber, at strategien vil understøtte dette. 
 
Vi anser brugerinddragelse som centralt i al udvikling, for al erfaring siger, at 
de bedste løsninger findes ved at inddrage de mennesker det handler om. Vi er 
derfor meget skuffede over, at brugerinddragelse ikke er en del af 
udviklingsstrategien.  
 
Der er i udviklingsstrategien udvalgt følgende fire fokusområder for 2016, som 
Regionshandicaprådet alle finder relevante: 
 

1. Borgere med komplekse handicap der bliver ældre 
2. Den stadigt øgede diagnosticering af børn og unge med autisme, 

autismespektrum forstyrrelser og ADHD 
3. Behovet for en omstillingsparat tilbudsvifte med fleksibilitet i 

tilbuddene 
4. Behovet for målrettede tilbud for voksne med hjerneskade 

 
Vi frygter dog at udviklingen af områderne, kan ende med at drukne i 
embedsværkets optagethed af organisatoriske forhold og lange nedskrevne 
strategier og planer hvorfor vi håber på en konstruktiv, brugerinddragende og 
løsningsorienteret tilgang. 
 
Regionshandicaprådet vil opfordre Regionsrådet til at tilbyde det 



   Side 2  

Fælleskommunale Sekretariat at bidrage aktivt og bredt med viden om 
punkterne 1 og 2, hvor det nævnes, at kommunerne vil vidensdele mere. Et 
sådant bidrag kan sikre, at kommunernes vidensdeling sker på et oplyst 
grundlag og herigennem sikre, at tværsektorielle videns- og erfaringsbarrierer 
ikke står i vejen for at løse de ofte komplekse problemer som ældre 
handicappede borgere kan rende ind i og som børn med komplekse problemer i 
autisme- og ADHD-spektrene alt for tit fanges i med manglende skolegang og 
svær mistrivsel, der belaster familier og børn, og hermed hele det sociale 
system, kraftigt og i årevis. 
 
Vi tænker, at Regionsrådet netop her har mulighed for at facilitere konkrete 
initiativer, for hvad tænkes der eksempelvist konkret iværksat af initiativer - ud 
over deling af (dårlige?) erfaringer kommunerne imellem - for at sikre 
hensigtsmæssige tilbud til borgere med komplekse handicap, når disse borgere 
bliver ældre? 
 
Regionshandicaprådet savner, at der i strategien stilles skarpt på de problemer, 
socialt udsatte oplever. 
 
 
En stor andel socialt udsatte lider nemlig af svære handicap, og det er 
afgørende, at netop denne gruppe bliver hjulpet i velfungerede samarbejder på 
tværs af sektorerne.  
 
Strategien nævner ikke udsatte grupper med ét ord, og Regionshandicaprådet 
vil derfor på det stærkeste opfordre Regionsrådet til at facilitere alle slags 
initiativer, der kan forbedre forholdene for socialt udsatte, herunder tage 
initiativ til og gå med i implementering af flere tilbud vedrørende de fælles 
tværsektorielle teams for borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. 
 
Endelig vil Regionshandicaprådet benytte lejligheden til at anerkende værdien 
af den målrettede indsats der gennem årene har fundet sted i hele 
Hovedstadsregionen på området vedr. voksne med hjerneskade og glæder os 
over, at området stadig er i fokus. 
 
Regionshandicaprådet vil med interesse følge det videre arbejde. 
 
Regionshandicaprådet har ingen bemærkninger til den videreførelse af 
styringsaftalen for 2015, der nu foretages i styringsaftalen for 2016. 
 
På Regionshandicaprådets vegne, 
 
 
Lea Jensen (formand)   /   Anders Dinsen (næstformand) 

 

 


