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Redaktionelt forord og om dette nummer
Mette Feldtmose Bekker har ikke ønsket at genopstille til bestyrelsen og ønskede samtidig at fratræde
som redaktør af nyhedsbrevet som følge af sygdom og svigtende kræfter. Mette vil dog fortsat bidrage
med input og idéer til nyhedsbrevet, ligesom hun også har gjort til dette nyhedsbrev. Der skal lyde en
meget meget stor tak til Mette for hendes indsats og engagement, samt for at hun fortsat vil bistå med
nyhedsbrevet. Jeg er nu valgt til redaktør af nyhedsbrevet og skal gøre mit bedste for at nyhedsbrevet
også fremover vil være interessant og relevant.
I dette nummer har jeg valgt først at bringe en redegørelse for bestyrelsens konstituering efter
generalforsamlingen. Herefter berøres de igangværende forhandlinger om et nyt taxametersystem eller
et nyt finansieringssystem af de videregående uddannelser. Efter dette følger en omtale af en spritny
SFI rapport, hvor en af konklusionerne er, at uddannelse øger jobchancerne for folk med handicap.
Videre bringes nyhedsklip med omtale og links til artikler som omhandler forhold for studerende med
funktionsnedsættelser men også øvrige relevante klip. Efter dette bringes en rubrik med titlen legater,
som dog denne gang kun bringer omtalen af et enkelt legat. Endelig bringes referatet af
generalforsamlingen 2017.
Alle opfordres til at bidrage med input og idéer til nyhedsbrevet. Artikler om studieforhold eller
problemer på uddannelsesstederne er meget meget velkomne.
René Ruby
Bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen
På generalforsamlingen den 20. april blev Vivi Kløcker, Dilek Tasci, Jesper Jarl Jensen og René Ruby
genvalgt. Desuden blev Jane Stiesdal indvalgt som suppleant. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret
sig som følger:
Formand Vivi Kløcker
Næstformand Jesper Jarl Jensen

Kasserer Vivi Kløcker
Sekretær Jesper Jarl Jensen og René Ruby på skift
Redaktør af nyhedsbrevet René Ruby
Herudover blev en række ansvarsområder ligeligt fordelt ud over bestyrelsen. Bestyrelsen består altså nu
af fire ordinære medlemmer og en suppleant mod optimalt 5 medlemmer og to suppleanter. Denne
nedgang afspejler den generelle tendens i foreningslivet i Danmark, nemlig at medlemstallet og
medlemsopbakningen er svigtende.
Et nyt finansieringssystem af de videregående uddannelser
De politiske drøftelser af et nyt finansieringssystem for de videregående uddannelser er nu i fuld gang.
Det nye bevillingssystem vil betyde, hvis det vedtages i sin nuværende form, at 70 procent af de
videregående uddannelsers finansiering vil bestå af et såkaldt aktivitetstilskud, der minder om det
nuværende taxametersystem, hvor bevillingerne følger den enkelte studerende. Derudover skal et
grundtilskud og et nyt særligt tilskud til decentrale udbud udgøre 20 procent af finansieringen, mens de
sidste 10 procent udmøntes via det såkaldte kvalitets- og resultattilskud.
Ifølge regeringens lancering, af forslaget til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser,
handler det om kvalitet. Problemet med kvaliteten på uddannelserne hævdes at være taxametersystemet,
som siden 1994 har tildelt penge til uddannelser ud fra antallet af studerende, der består eksamener.
Især beskæftigelsesdelen af det nye taxametersystem har mødt modstand, fordi den vil gøre
uddannelsernes økonomi afhængig af noget så uforudsigeligt som efterspørgslen på arbejdsmarkedet.
Problemet er dog ikke bare uforudsigeligheden, men at uddannelserne allerede nu bliver straffet for at
uddanne til ledighed via dimensionering.
Forslaget lover til gengæld at erstatte den udskældte færdiggørelsesbonus med det nye bevillingssystem,
som også præmierer hurtige studerende. Men fremdriftsreformen, der skal presse de studerende
hurtigere igennem studiet, står stadig, og der skrues i bevillingsforslaget endda yderligere op i forhold til
hastigheden for, hvor hurtigt det skal gå.
Dette er selvsagt dybt bekymrende i forhold til studerende med handicap. Problemerne efter
fremdriftsreformen har i forvejen givet store problemer i forhold til at læse på nedsat tid. Forslagene
forhandles nu, og der er afgivet høringssvar af 50 interessenter i form af organisationer, universiteter,
mm. I december 2015 inviterede Uddannelses- og Forskningsministeriet alle interesserede parter til at
komme med skriftlige indspil til arbejdet med et nyt bevillingssystem, herunder overvejelser om hvilke
hensyn et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser skal tage højde for. Alle de indkomne
forslag til arbejdet med nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser kan ses her:
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingssystem-for-de-videregaendeuddannelser/skriftlige-indspil

Særligt interessante høringssvar i forhold til studerende med funktionsnedsættelser kunne forventes fra
DSF Danske Studerendes Fællesråd og DH Danske Handicaporganisationer.
DSF har udviklet et forslag til et nyt taxametersystem, som fokuserer på kvalitet og social mobilitet.
DSF’s hovedfokus er at få et bevillingssystem som i realiteten understøtter og hæver
uddannelseskvaliteten. Alt dette er jo meget relevant og kan være positivt nok. Da studerende med
funktionsnedsættelser imidlertid udgør en ikke helt ubetydelig gruppe af de studerende og dermed den
gruppes interesser som Danske Studerendes Fællesråd burde tage vare på, kunne man vel håbe på, at
disses interesser udtryktes i høringssvaret. Studerende med funktionsnedsættelser nævnes imidlertid
ikke med et eneste ord i det 8 sider lange svar. DSF’s høringssvar kan læses her:
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingssystem-for-de-videregaendeuddannelser/skriftlige-indspil/dsf.pdf
Danske Handicaporganisationers høringssvar er noget hurtigere at komme igennem på kun 3
sider. Her er studerende med funktionsnedsættelser naturligt nok omdrejningspunktet. DH
mener, at et nyt taxametersystem skal understøtte, at uddannelsesinstitutionerne i højere grad
vil prioritere at støtte studerende med handicap i at gennemføre deres uddannelse. Det
betyder, at et nyt bevillingssystem blandt andet må kunne tage højde for den rimelige
tilpasning og behovet for længere studietid, som nogle studerende med handicap har behov
for. Det er ikke hensigtsmæssigt, at uddannelsesinstitutioner straffes økonomisk for
eksempelvis at forlænge studietiden for en studerende, der på grund af sit handicap ikke kan
gennemføre studiet på normeret tid. Videre skriver DH i høringssvaret, at for unge med
handicap er det ofte sværere at komme i beskæftigelse, når uddannelsen er færdig. Dette
kunne være et område, hvor uddannelsesinstitutionerne i højere grad kunne arbejde målrettet
for at styrke overgangen til arbejdsmarkedet. Endelig er der sammenlignet med andre lande
færre personer med handicap, der tager en videregående uddannelse. DH mener, at et nyt
bevillingssystem skal bidrage til at øge denne andel.
DH’s svar er ganske fornuftigt og er vanskelig at være uenig i. Udover forslaget om at
uddannelsesstederne ikke skal kunne straffes for at forlænge studietiden for studerende med
funktionsnedsættelser, er DH’s svar imidlertid noget upræcist og rummer ingen konkrete
forslag til forbedringer. Svaret synes noget defensivt og bærer præg af den efterhånden
generelle holdning hos DH, som synes at være, at det er en sejrer blot at undgå direkte
forringelser. Eftersom Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation for alle
handicapgrupper og med den ressourcekraft, der ligger heri, kunne man nok have forventet
eller i hvert fald ønsket en knap så vegt og tilbagelænet høringssvar men i stedet et langt mere
engageret og energisk opråb. Hele DH’s høringssvar kan læses her:
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingssystem-for-de-videregaendeuddannelser/skriftlige-indspil/danske-handicaporganisationer.pdf
HSK følger forhandlingerne intenst og er i dialog med relevante politiske ordfører. Tiden må så vise,
hvilke konsekvenser der kommer ud af et nyt taxametersystem for studerende med
funktionsnedsættelser.

Uddannelse øger jobchancerne for folk med handicap
Jo højere uddannelse man har, jo større er chancerne for, at man har et arbejde. Sådan er det
generelt i Danmark, men for folk med handicap gør uddannelsen en ekstra stor forskel, viser
nye tal fra SFI.
Dette afslører SFI-rapporten Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016 som netop er fremlagt.
Rapporten undersøger en lang række forhold relateret til gruppen mellem 16 og 64 år og herunder
gruppens tilknytning til arbejdsmarkedet.
En af rapportens konklusioner er, at sandsynligheden for at være i beskæftigelse stiger med stigende
uddannelsesniveau. Dette gælder både for personer med og uden handicap, men uddannelse gør især en
forskel for personer med handicap. Beskæftigelsesgabet mellem personer, der eksempelvis har
henholdsvis grundskole og en lang videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse, er
således større for personer med handicap (41 procentpoint) end for personer uden handicap (27
procentpoint).
Undersøgelsen siger ikke noget om, hvad der ligger bag dette resultat.
Rapportens konklusion er dybt interessant, men bør ikke mindst være et incitament til politikerne om at
forbedre forholdene for studerende med handicap og skabe bedre betingelser for at kunne gennemføre
en uddannelse. Gennem uddannelse øges jobchancerne jo altså, og risikoen for livslang forsørgelse på
overførelsesindkomster reduceres.
Et resume af rapporten ligesom hele rapporten kan downloades på:
https://www.sfi.dk/publikationer/handicap-beskaeftigelse-og-uddannelse-i-2016-13306/
Nyhedsklip
Boligministeren har fremlagt forslag om ophævelse af handikappedes adgang til nye enfamiliehuse. Hvis
boligministeren ophæver disse krav, så er der fare for, at Danmark overtræder internationale
konventioner, »Det er instituttets vurdering, at denne forringelse vil møde kritik fra international side«.
Sådan lyder advarslen fra Institut for Menneskerettigheder i et høringssvar til boligministeriet, der
foreslår at fjerne kravet om tilgængelighed i nye en-familiehuse, så handikappede og gangbesværede
også kan benytte dem.
Læs mere på:
http://politiken.dk/indland/art5944947/Ole-Birk-Olesen-kan-udl%C3%B8se-FN-kritik-af-Danmark
Da Majda Mulalic sidste år var nødt til at forlænge sit studie, fik hun afslag om økonomisk støtte både
fra skolens SU-kontor og fra kommunen. Nu risikerer hun at skulle gennemføre en stor del af sin
uddannelse uden SU – eller i værste fald at skulle droppe ud og dermed stå uden uddannelse.
De nuværende SU-regler siger nemlig, at en studerende kan søge om tillæg af SU-klip, hvis den
studerende bliver forsinket på grund af sygdom eller andre særlige forhold. Men et handicap som
Majdas muskelsvind betragtes ikke som en sygdom og vil derfor ikke i sig selv give ret til tillæg af SU-

klip, medmindre der sker en opblussen eller en forværring, som forsinker den studerende – og det er
ikke tilfældet for Majda, som altid har levet med sin sygdom - muskelsvind.
Læs mere på:
https://muskelsvindfonden.dk/nyheder/jeg-har-ikke-lyst-droppe-2/
Regeringens politik på handikapområdet er slingrende og risikerer at parkere handikappede i
unødvendige støtteordninger siger Maria Ventegodt Liisberg ligebehandlingschef i Institut for
Menneskerettigheder.
Det er nemlig som om, Danmark kun er et land for de mennesker som kan - uagtet om de faktisk vil.
Det er selvfølgelig uundgåeligt, at handikap fører til en vis begrænsning i den enkeltes muligheder, men
rigtig mange begrænsninger er fuldstændig menneskeskabte og derfor faktisk til at undgå. For i
Danmark har skiftende regeringer indtil nu ført en handikappolitik, som i højere grad har bygget på
individuel kompensation end på at afskaffe de samfundsskabte barrierer. Sat på spidsen har årtiers
handikappolitik gået ud på at give støtte og hjælp til den enkelte person med handikap frem for at sikre,
at så mange som muligt har kunnet klare sig uden støtte og hjælp. På arbejdsmarkedet har der været
større fokus på at støtte dem, som ikke har et arbejde, frem for på at skabe et inkluderende
arbejdsmarked. På uddannelsesområdet har man opbygget særlige uddannelser for unge med handikap,
fremfor at bruge krudtet på at inkludere de unge på almindelige uddannelser.
Læs mere på:
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5942821/Danmark-er-for-dem-som-kan-og-vil.-Bare-ikkehvis-de-er-handikappede
Kristian Hegaard, der har været medlem af Fredensborg Byråd siden 2009, bliver kun anden
kørestolsbruger på Christiansborg nogensinde, når han tirsdag starter i Folketinget som stedfortræder
for tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, der skal på barsel.
Læs mere på:
https://www.tv2lorry.dk/artikel/handicappet-politiker-i-folketinget-man-skal-ikke-foele-sig-begraenset
Legater
Legat til studierejse
Det er nu muligt at søge studielegat hos Muskelsvindfonden, hvis du planlægger at læse i udlandet. Det
drejer sig om Jørgen Kejsers Mindelegat til en studerende med muskelsvind, der har valgt at læse et
semester I udlandet.
Med et legat kan nogle af de ekstraudgifter til studieophold i udlandet dækkes, når man har
muskelsvind, og f.eks. skal have hjælpere med til udlandet, finde egnet bolig mv.
Ansøgninger modtages pr. 15. januar (for de der vil rejse i efteråret) og 15. august (for de der vil rejse i
foråret). Læs mere på:
https://muskelsvindfonden.dk/medlemsnyheder/legat-til-studierejse

Referat af generalforsamlingen den 20. april 2017

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Fremtidigt arbejde
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse samt revisor
9. Evt.
Ad punkt 1: Efter Vivi Kløcker havde budt velkommen til generalforsamlingen 2017 valgtes Dilek
Tasci til dirigent. Dilek Tasci takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt
og dermed lovlig.
Ad punkt 2: René Ruby valgtes til referent uden modkandidater.
Ad punkt 3: Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.
Ad punkt 4: Årsberetningen uddeltes, hvorefter Vivi Kløcker gennemgik hovedpunkterne i
beretningen. Herunder oplyste Vivi Kløcker, at medlemstallet desværre er faldet til 24 betalende
medlemmer ved udgangen af 2016. Vivi Kløcker takkede Mette Feldtmose Baker for hendes store
indsats med nyhedsbrevene og oplyste, at Mette Feldtmose Baker har valgt ikke at genopstille på grund
af sygdom, men vil fortsat bidrage med nyhedsbrevene i det omfang hendes sygdom og kræfter tillader
det. Efter enkelte opklarende spørgsmål godkendtes beretningen.
Ad punkt 5: Vivi Kløcker gennemgik årsregnskabet, som er godkendt og påtegnet af revisoren.
I 2016 har der været indtægter på 21.100,- kr. og udgifter på 37.068,18,- kr. Ved udgangen af 2016
havde HSK 35.367,09,- kr. i egenkapital. Der har således i 2016 været et samlet underskud på
15.968,18,- kr. Vivi Kløcker pointerede, at HSK skal optimerer ansøgningen til fonde og legater.
Efter enkelte opklarende spørgsmål godkendtes årsregnskabet enstemmigt.
Ad punkt 6: Vivi Kløcker indledte med henvise til Kirsten Ketschers oplæg forud for
generalforsamlingen, og at HSK skal følge op på Ketschers indspark i forhold til de forventede
ændringer af SU-lovgivningen til næste år.
Herefter berørte Vivi Kløcker den nye hjemmeside, som skal færdiggøres i den kommende tid. Hjælpen
fra de frivillige er helt uundværlig, og der skal hverves flere frivillige fremover.

HSK har dels kontakt til Incita og har nu også kontakt til Plan & Handling med henblik på praktikanter
i HSK’s sekretariat.
HSK afholdte i 2016 møder med direktøren for Studenterhuset Jacob Ørum i forhold til udarbejdelse
af foldere for internationale studerende med handicap. Dette initiativ skal der følges op på og søges at
få sat gang i igen.
HSK har desuden i marts 2017 afholdt et møde med Philip Rendtorff direktør i PTU i forhold til at
HSK kan få henvisningsret til studielejligheder indrettet til funktionsnedsatte i PTU’s bygning i gaden
Aabenrå i København.
Gennem Philip Rendtorff har HSK desuden en åbning til bestyrelsen for Københavns Universitet
gennem Philip Rendtorff s hustru som er næstformand for Københavns Universitets bestyrelse. Denne
kontakt skal der følges op på gennem en henvendelse.
HSK har en puljeansøgning ude, som der skal være svar på senest i maj. Projektet drejer sig om
ansøgning af midler til etablering af en praktikbank med henblik på at få studerende med
funktionsnedsættelser i praktikforløb. HSK vil lægge kræfter i puljeansøgninger og etableringen af
projekter i det kommende år.
HSK har omsider fået etableret kontakt til DSF – Danske Studerendes Fællesråd og afholdte i marts et
møde med formanden og næstformanden. Denne kontakt skal der ligeledes bygges videre på i det
kommende år.
Ad punkt 7: Der var to indkomne forslag. Det første forslag drejede sig om en vedtægtstilføjelse
fremsat af bestyrelsen. Bestyrelsens forslag drejede sig om en tilføjelse til indledningen til § 1 med
sætningen: ”HSK er en almindelig forening/en ikke-erhvervsdrivende forening”. Baggrunden er at
CVR registerlovgivningen stiller krav om, at kun foreninger registreret som almindelige foreninger kan
have momspligtige aktiviteter. I forhold til HSK’s puljeansøgninger og forsøg på at etablerer projekter
med projektansatte er denne tilføjelse en forudsætning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Det andet indkomne forslag var fremsat af René Ruby og gik ud på en ændring af en linje i
vedtægternes § 7. Den nuværende ordlyd er: ” Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel
ved brev til alle medlemmer, vedlagt dagsorden og regnskab.” Denne ordlyd foresloges ændret til:
”Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved udsendelse af indkaldelse vedlagt
dagsorden til alle medlemmer.” Baggrunden for ændringen og fjernelsen af ordene ”brev” og ”regnskab”
er dels, at brev er ved at blive helt erstattet af elektronisk post og dels, at det har vist sig vanskelig for
bestyrelsen at få udsendt regnskabet med den påkrævede varsel. Derfor ønskes kravet om udsendelsen af
regnskabet fjernet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad punkt 8: Til bestyrelsen genopstillede Vivi Kløcker, Dilek Tasci, René Ruby og Jesper Jarl Jensen,
sidstnævnte pr. fuldmagt. Alle blev valgt uden modkandidater.
Som suppleant opstillede Jane Stiesdal og blev valgt uden modkandidater.

Som revisor genopstillede Jeanette Ruby Høyer pr. fuldmagt og blev genvalgt uden modkandidater.
Ad punkt 9: Under punktet eventuelt foreslog Dilek Tasci at inviterer Christian Hegaard til et møde
med HSK efter hans vikariat i folketinget. Forslaget fandt bred tilslutning.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Endelig takkede Vivi Kløcker dirigenten og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.
Torsdag den 20. april 2017 René Ruby (referent)
Kolofon
HSK er en frivillig organisation, der arbejder for at synliggøre og løse de problemer, som studerende
med handicap møder på deres uddannelsesinstitutioner. Studerende kan have mange former for
handicap - de kan være kørestolsbrugere, blinde, døve, ordblinde, gangbesværede osv.
For HSK er det vigtigt, at alle studerende, med eller uden handicap, skal have de samme muligheder for
uddannelse og job efterfølgende.
Adresse:
Københavns Universitet, Njalsgade 130, Lokale 24.0.50 , 2000 København S
Tlf.: 51958100/51959109. Kontortid: mandag og fredag kl. 11-14
E-mail:
hsk@hum.ku.dk
Hjemmeside:
http://www.hsknet.dk
Du kan også finde os på Facebook:
https://www.facebook.com/HandicappedeStuderendeKandidater
Medlemsskab 150 kr., indbetalt på giro +01 0580597 (husk navn og adresse)
HSK Nyhedsbrev udkommer ca. 4 gange om året
redaktør af nyhedsbrevet: René Ruby

