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1. IndlednIng

Handicaprådet i københavns kommune har fungeret siden 2006. årsberetningen har som formål at for-
midle Handicaprådets mål og virke i 2008. I forbindelse med etableringen af københavns kommunes 
Handicapråd blev det på mødet i Borgerrepræsentationen den 1. juni 2006 besluttet, at Handicaprådets 
virke og sekretariatsbetjening skulle evalueres i juni 2008, jf. bilag 4. Denne evaluering vil derfor indgå 
som et centralt punkt i dette års beretning. Handicaprådet har endvidere store forventninger til rådets 
virke i 2009, idet bevillingen er blevet øget, og Handicaprådet derfor har større mulighed for at være 
dagsordensættende i forhold til handicappolitiske spørgsmål i københavn.
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1.1 Formål
Handicaprådets overordnede formål er at sætte fokus på handicappolitiske problemstillinger. Handicaprå-
det skal derfor rådgive københavns kommune i handicappolitiske spørgsmål og høres ved alle initiativer, 
som har betydning for handicappede københavnere. Handicaprådet deltager i den politiske debat og har 
som målsætning at føre kommunen frem til at efterleve FN’s Handicapkonvention, der skal sikre borgere 
med handicap et ligeværdigt liv med lige muligheder. 
Formålet med Handicaprådet og dets opgaver er beskrevet mere konkret i Handicaprådets forretnings-
orden, se bilag 1, som er skrevet med udgangspunkt i socialministeriets bekendtgørelse. Handicaprådet 
har følgende opgaver:

Handicaprådet rådgiver Borgerrepræsentationen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle 1. 
alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med for-2. 
slag og initiativer.
Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og borgerrepræsentationen om lokalpoli-3. 
tiske forhold, der vedrører mennesker med handicap.
Borgerrepræsentationen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for menne-4. 
sker med handicap.
Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det centrale Handi-5. 
capråd, med henblik på at få belyst særlige temaer.
Handicaprådet udarbejder en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og indsatsområder, 6. 
dels for det kommende års arbejde, dels for hele rådets funktionsperiode.
Handicaprådet afgiver en gang årligt en beretning om rådets arbejde til Borgerrepræsentationen.7. 
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller kon-8. 
krete klagesager.
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1.2 Rådets sammensætning
Handicaprådet består af 14 medlemmer, se bilag 2. paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer 
(DH) er repræsenteret i rådet med syv medlemmerne, mens de øvrige syv medlemmer er repræsentan-
ter for hvert af de syv politiske udvalg i Borgerrepræsentationen. Janne sander, repræsentant for DH og 
Muskelsvindsfonden, er valgt som formand og Jens Nielsen, medlem af Borgerrepræsentationen og Be-
skæftigelses- og Integrations-udvalget, er valgt som næstformand.

Den brede repræsentation af handicaporganisationer og politikere i rådet muliggør, at handicappolitikken 
i københavns kommune anskues fra samtlige fagpolitiske områder. Dette er væsentligt, da handicappede 
borgere er en differentieret målgruppe med meget forskellige behov.

2. HandIcapRådets vIRke I 2008
Handicaprådet har i 2008 været engageret i en række sager og har blandt andet beskæftiget sig med:

uddannelse•	
Beskæftigelse•	
kultur- og fritid•	
sociale tilbud•	
sundhed•	
tilgængelighed•	

prioriteringsplanen for Handicaprådet beskriver mere konkret rådets prioriteringer og indsatsområder 
både for 2008, men også i forhold til hele rådets funktionsperiode. prioriteringsplanen fungerer som 
dagsordensættende for Handicaprådets møder. prioriteringsplanen har i alt 15 punkter, hvoraf Handica-
prådet har behandlet seks af disse punkter i 2008:

It-tilgængelighed1. 
socialforvaltningens hjemmepleje2. 
Organisering af området for sindslidende3. 
Hjælperordning efter servicelovens § 964. 
FN’s Handicapkonvention5. 
specialundervisning6. 
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2.1 Møder 
Handicaprådet har afholdt 8 ordinære møder i 2008, hvoraf et var et ud-af-huset arrangement, hvor rå-
det tager ud på et af københavns kommunes tilbud, og et var et temamøde om rådets arbejdsform. Ho-
vedemnerne vil kort blive opridset her, ellers henvises der til referater fra de enkelte møder, der ligger på 
københavns kommunes hjemmeside. udover prioriteringsplanen har Handicaprådet drøftet aktuelle te-
maer, som har været relevante for handicapområdet. Der har desuden været besøg af en række eksterne 
personer til møderne, som har kommet med oplæg og ydet hjælp til at belyse centrale problemstillinger 
forud for rådets diskussion af emnerne. 

Ordinært møde den 7. februar 2008
på mødet var hovedemnerne It-tilgængelighed og socialforvaltningens botilbud. Morten ellegaard, 
kontorchef i kIA, Mathilde Mei Jørgensen og Mejner Marius Olsen, som begge arbejder med københavns 
kommunes It-politik deltog på mødet. Det blev besluttet, at Handicaprådet skulle sætte en notits i ny-
hedsbrevet kommunalehandicapråd om It-tilgængelighed.

temamøde den 19. februar 2008
Mødet var en intern drøftelse af rådets arbejdsform. Mødet blev ledt af kurt Hjortsø, vicekontorchef i 
kontoret for social- og sundhedsområdet. Det blev besluttet, at Handicaprådet skal være dialogsøgende 
og handlingsorienteret frem for at stræbe efter konsensus. Desuden blev formandens opgaver præciseret. 
endelig blev det store fravær især fra politisk side drøftet, og det blev besluttet, at mødeindkaldelser til 
ordinære HR møder følges af en fremmødestatistik.   

Ordinært møde den 5. marts 2008
på mødet var hovedemnerne socialforvaltningens hjemmepleje og aflastningstilbud i socialfor-
valtningen. svend M. svendsen, chef for Hjemmeplejevisitationen, søren schielder, chef for udføreren-
heden samt Jan christensen, vicekontorchef i kontoret for handicappede, deltog på mødet. Det blev be-
sluttet, at der skulle nedsættes et brugerråd for hjemmeplejeområdet med udgangspunkt i model A, der 
var fremsat på mødet. Brugerrådet er efterfølgende blevet oprettet med et medlem fra Handicaprådet 
som formand, og der planlagt et fælles møde med Handicaprådet i 2009. 
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Ordinært møde den 27. maj 2008
på mødet var hovedemnerne organisering af området for sindslidende i socialforvaltningen og 
evaluering af Handicaprådets virke herunder ny forretningsorden. eva stokbro Jensen, vicekontor-
chef i kontoret for psykiatri, deltog på mødet. Handicaprådet fandt det positivt, at der var blevet udarbej-
det bruger- og pårørendepolitikker på psykiatriområdet, men ønskede også, at der bliver udarbejdet poli-
tikker på handicapområdet. Det er blevet en realitet, da arbejdet med bruger- og pårørendepolitikker på 
handicapområdet efterfølgende er blevet iværksat.

Ud-af-huset møde på lions kollegiet den 26. juni 2008
Handicaprådet blev varmt modtaget af forstanderen Børge grevsen og en række ansatte som engageret 
fortalte og viste rundt på Lions kollegiet, der er et bo-, aktivitets- og rehabiliteringscenter for yngre fy-
sisk handicappede, herunder senhjerneskadede, i alderen 18 – 45 år. Institutionen er selvejende og har 
driftsoverenskomst med københavns kommune. kollegiet har 71 beboere, 15 daghjemspladser til eks-
terne brugere og mere end 175 medarbejdere spændende fra husholdnings- og ernæringsøkonomer til 
fysio- og ergoterapeuter. Lions kollegiet har planer om en udbygning af kollegiet med etablering af første 
sal med 2 rums boliger. Den overvejende del af Lions kollegiets beboere savner et dagtilbud. Lions kol-
legiet ønsker sig derfor at kunne tilbyde dagcenter med socialfagligt indhold, dette vil kræve dispensation 
fra kommunen med ekstra bevilling til aktivering.   

Ordinært møde den 27. august 2008
på mødet var hovedemnerne Brugerstyret personlig assistance og Handicapcenter københavn. 
Jørgen Lenger, udviklingschef i Muskelsvindfonden, og Jan Jensen, centerchef for Handicapcenter køben-
havn, deltog på mødet. Der var bl.a. en diskussion af de økonomiske konsekvenser ved ordningen, og det 
blev besluttet, at politikerne i rådet skulle medtage overvejelserne til budgetforhandlingerne. 

Ordinært møde den 23. oktober 2008
på mødet var hovedemnerne nIRas-rapporten, Budget 2009 og Handicapplan. socialudvalget var 
inviteret som opfølgning på det møde, der var blevet afholdt mellem suD og Handicaprådet, som led i 
deres samarbejdsaftale. Det blev aftalt, at Handicaprådet løbende skal orienteres og inddrages i opfølg-
ningerne på bostedsundersøgelsen og NIRAs-konsulenternes rapport. Handicaprådet vil endvidere blive 
inddraget i arbejdet med Handicapplanen. Handicaprådet har efterfølgende i 2008 deltaget i to møder 
med socialforvaltningen om Handicapplanen og følger arbejdet i 2009.
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Ordinært møde den 26. november 2008
på mødet var hovedemnerne Fn’s konvention for mennesker med handicap og specialundervis-
ning. Maria ventegodt Liisberg fra Institut for Menneskerettigheder og Ole v. Rasmussen, socialfaglig chef 
i Børne- og ungeforvaltningen, deltog på mødet. Det blev besluttet, at Handicaprådet fortsat skal følge 
med i udviklingen i uddannelser til unge med særlige behov.

2.2 Høringer 
Handicaprådet har i 2008 fået tilsendt høringsmateriale til en række af københavns kommunes beslut-
ninger, der har relateret sig til forskellige aspekter af handicapområdet. I det følgende fremlægges en 
oversigt, hvor Handicaprådets (HR) vigtigste bemærkninger/ anbefalinger er medtaget. For yderligere ind-
sigt i de enkelte høringssvar henvises der til københavn kommunes hjemmeside. 
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datO HøRIng BeMæRknIngeR/anBeFalIngeR

Januar 
2008

Om ny organisering 
af socialforvaltningens 
handicapcentre

HR er positive overfor målet om større faglighed og udvikling af 
ensartede ydelser og arbejdsgange samt fokus på problematikken vedr. 
overgangen mellem barn og voksen. Men HR er skeptiske overfor en 
omstrukturering, der samtidig har til formål at være et besparelses-
potentiale. HR anbefaler dog, at der arbejdes videre mod at organisere 
hele handicapområdet i et samlet handicapcenter og indtænker en ny 
brugerinvolveringsstruktur.  

Januar 
2008

Om omlægning af 
dagområdet for voksne 
handicappede

Handicaprådet er positivt stemte overfor omorganiseringen af dag-
tilbuddene til voksne med handicap, men finder de kraftige besparelse 
meget bekymrende.   

April 
2008

Om afrapportering 
af pilotprojekt om 
tilgængelighed i 
københavns kommune

Handicaprådet vurderer, at det er et godt stykke arbejde, der 
er udført i forhold til at påbegynde arbejdet med at kortlægge 
tilgængeligheden i kommunen. Handicaprådet anbe-faler, at 
arbejdet med at registrere tilgængeligheden fortsættes, så 
den omfatter hele kommunens ejendomsportefølje, og at der 
udarbejdes en prioriteringsliste.

Maj
2008

Om Borgerrådgiverens 
rapport om 
magtanvendelse i 
socialforvaltningen

Handicaprådet udtrykker tilfredshed med, at Borgerrådgiveren 
forholder sig kritisk til brug af magt-anvendelse i københavns 
kommune. Handicaprådet er blevet inddraget i opgaven at 
udstikke rammerne for eksternt tilsyn på bosteder og dagtilbud.

Juli 2008 Om bruger- og 
pårørendepolitikker 
for borgere med en 
sindslidelse

HR udtrykker tilfredshed med, at der nu er udarbejdet både en 
brugerpolitik og en pårørendepolitik på området, men ønsker 
tilsvarende politikker på handicapområdet. Dette arbejde er nu 
igangsat.

Juli 2008 Om analyse af handicap- 
og specialområdet

HR har ingen konkrete bemærk-ninger til analysen, men finder 
det manglende overblik over antal af borgere med psykisk eller 
fysisk funktionsnedsættelse problematisk.

August 
2008

Om handicappolitik i 
Jobcenter københavn

HR har deltaget i dialogmøde om handicappolitikken og er dermed 
blevet hørt i tilblivningsprocessen og havde derfor ikke yderligere 
bemærkninger.
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2.3 andre aktiviteter
Rådsmedlemmerne har derudover deltaget i en række aktiviteter i 2008, herunder følgende konferencer:

Det centrale Handicapråds konference i Nyborg•	
kvalitet i Handicap- og specialkørsel•	

som led i samarbejdsaftalerne med de forskellige forvaltninger er der også påbegyndt årlige møder med 
udvalgene. Handicaprådet har holdt møder med følgende udvalg i 2008:

socialudvalget
Budget 2009, evaluering af Handicaprådets virke og bostedsundersøgelsen var centrale temaer til mødet. 
politikerne viste stor interesse i forhold til at inddrage Handicaprådet, og det blev aftalt, at socialudvalget 
skulle inviteres til Handicaprådsmøde, når den endelige bostedsundersøgelse forelå. Dette skete på ordi-
nært møde den 23. oktober 2008. 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
ved mødet blev Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forslag til en handicappolitik på beskæftigelses-
området diskuteret, samt beskæftigelsesmuligheder for mennesker med handicap generelt.
Drøftelserne mellem Handicaprådet og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget spændte vidt, og begge 
parter fik mulighed for at stille spørgsmål til hverandre. Borgmester Jakob Hougaard rundede mødet af 
med at fortælle, at arbejdet med handicappolitikken på beskæftigelsesområdet vil fortsætte, og derudover 
vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget inddrage handicapområdet i fremtidige budgetforslag.

endelig har Handicaprådet afholdt to åbent-hus arrangementer (Handi-net), hvor centrale temaer er ble-
vet diskuteret med borgere i københavns kommune:

Hjemmepleje•	 : Oplægsholdere svend M. svendsen, chef for Hjemmeplejevisitationen og søren 
schielder, chef for udførerenheden
tilgængelighed•	 : til stede: Monica thon, medlem af BR, Janus steen Møller, teknik- og Miljøfor-
valtningen og carsten graversen, DH.
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3. BUdget 2008
Handicaprådets budget for 2008 har været på 105.000 kr. fordelt på tre poster, nemlig sekretariatsbi-
stand, øvrig drift og diæter til medlemmerne. Fordelingen fremgår af følgende figur:

Handicaprådets budget 2008
sekretariatsbistand           40.000 

øvrig drift           40.000 

diæter           25.000

samlet budget til Handicaprådet         105.000

Handicaprådet søgte i 2008 om 350.000 kr. til næste års budget i forbindelse med budgetforhandlingerne 
for 2009, hvor størstedelen skal gå til sekretariatsbistand (3/5) og den øvrige del til drift af Handicaprå-
det. I budget 2009 er der imidlertid blevet afsat 800.000 til Handicaprådet. Handicaprådet kan på bag-
grund af den øgede bevilling nu få en fuldtids sekretariatsbetjening og øge initiativer i rådet. 
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4. evalUeRIng aF HandIcapRådets vIRke
evalueringen har taget udgangspunkt i årsberetningen fra 2007 og har fokuseret på Handicaprådets virke, 
herunder placeringen af sekretariatsbetjeningen og budget. 

Det vurderes, at Handicaprådet har haft indflydelse på en række områder gennem deres prioriterings-
plan, deres stillingstagen til aktuelle politiske spørgsmål og henvendelser samt deltagelse i høringer. Men 
der har imidlertid eksisteret nogle begrænsninger i forbindelse med rådets form. 

Handicaprådet har, som det fremgår af møderækken i 2008, afholdt et temamøde om rådets arbejdsform. 
Deres forretningsorden blev ændret, idet målet om konsensus var urealistisk pga. rådets sammensætning 
og forskelligartede interesser og blev erstattet af dialog. Dette har bl.a. haft konsekvenser for praksis i 
forhold til høringssvar, hvor det udelukkende er brugerrepræsentanterne, der forholder sig til disse og 
kommer med et samlet svar. 
en anden barriere har været manglende politiske opbakning til møderne. Dette er et forhold, som rådet 
fortsat vil arbejde på i 2009.

en barriere, der har ligget uden for Handicaprådets råderum, har været manglende ressourcer dels i for-
hold til sekretariatsbetjening, dels i forhold til initiativer som flere temamøder og tværgående arrange-
menter. 

Der har endvidere været en diskussion af sekretariatsbetjeningens placering i socialforvaltningen, idet det 
ikke er hensigten at reducere handicappolitik til et socialt emne. Det vurderes, at der har været en tema-
mæssig skævvridning til møderne, idet det primært har været socialpolitiske spørgsmål, der har været 
taget op. Dette skyldes dog ikke kun rådets placering, men også mediernes fokus på det sociale område. 
Dog håber Handicaprådet, at samarbejdsaftalerne med de forskellige forvaltninger ville betyde en mere 
differentieret tematisering af møderne i 2009. 
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5. kOntakt tIl OFFentlIgHeden Og BORgeRe Med HandIcap
Handicaprådet har i 2008 gjort opmærksom på sit virke dels gennem høringer, jf. side 8, dels gennem 
åbent-hus arrangementer, jf. side 10, hvor borgere har haft mulighed for at komme i dialog med både po-
litikere og organisationsrepræsentanter i forhold til centrale temaer inden for handicapområdet.

Foruden åbent-hus arrangementerne har Handicaprådet som regel været repræsenteret ved receptioner, 
spadestik og indflytterfester i forbindelse med udbyggelsen af boliger for handicappede borgere i køben-
havns kommune. ved disse arrangementer har både brugere og deres pårørende deltaget, og også her 
har Handicaprådet fået mulighed for at gøre opmærksom på sit virke.

endelig er Handicaprådets referater og høringssvar tilgængelige på kommunens hjemmeside.  

6. vIsIOneR FOR HandIcapRådets vIRke I 2009
Handicaprådet vil i 2009 afholde 6 ordinære møder og 3 ud-af-huset møder. Handicaprådet vil desuden 
forsøge at skabe fokus på handicapområdet gennem konferencer, tema- og valgmøder.

Det er Handicaprådets mål at arbejde videre med og sætte fokus på handicappolitiske problemstillinger 
ud fra sektoransvarlighed og mainstreaming, således at handicapaspektet tænkes ind fra starten og i alle 
faser af initiativer, sager, aktiviteter mv., som igangsættes i kommunens forskellige sektorer. ved at inddra-
ge rådet tidligt i beslutningsprocessen kan københavns kommune undgå uhensigtsmæssige løsninger vedr. 
byggeri og trafik, hjemmeside, kommunikation mv., så de bliver tilgængelige for mennesker med handicap. 
I 2009 vil Handicaprådet derfor fortsætte med samarbejdsaftalerne med de enkelte forvaltninger, således 
at københavns kommunens handicappolitik bliver omsat til konkrete målsætninger med operationelle 
tidshorisonter for implementering af de overordnede mål. Handicaprådet vil endvidere arbejde på at re-
videre den nuværende handicappolitik, således at den bliver mere visionær og lever op til FN’s Handicap-
konvention. Handicappolitikken skal samtidig sikre, at handicapområdet bliver forankret i alle kommunens 
forvaltninger, og den skal gøre politikerne bevidste om, at handicappolitik ikke er noget, der er, men no-
get vi gør.
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Bilag 1: Forretningsorden 

Forretningsorden for københavns kommunale Handicapråd

I medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §37a har borgerrepræsentationen i kø-
benhavns kommune nedsat et handicapråd og i henhold til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på 
det sociale område § 53 har københavns kommune handicapråd fastsat følgende forretningsorden:

Handicaprådets formål og opgaver

§ 1. Handicaprådet har følgende opgaver:
Handicaprådet rådgiver Borgerrepræsentationen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lo-1) 
kalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicap rådet kan tage spørgsmål af 
mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer. 
Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og borgerrepræsentationen om lokalpolitiske 2) 
forhold der vedrører mennesker med handicap.
Borgerrepræsentationen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med 3) 
handicap. 
Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det centrale Handicapråd 4) 
med henblik på at få belyst særlige temaer. 
Handicaprådet udarbejder en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og indsatsområder, dels 5) 
for det kommende års arbejde, dels for hele rådets funktionsperiode.
Handicaprådet afgiver en gang årligt en beretning om rådets arbejde til Borgerrepræsentationen.6) 
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete 7) 
klagesager. 

Handicaprådets funktionsperiode

§2. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlem-
merne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.

Handicaprådets sammensætning

§ 3. Rådet består af 14 medlemmer som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme 
antal, som de medlemmer der repræsenterer Borgerrepræsentationen.
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Stk. 2.  sammensætningen skal i øvrigt ske efter følgende retningslinier:
 7 medlemmer udpeget af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer

7 medlemmer udpeges af borgerrepræsentationen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), 
således at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper. 

Stk. 3. Der udpeges efter samme retningslinier, som i stk. 2, en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, 
som deltager i rådets møder, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage.
Stk. 4. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer til medlemskab af eller stedfortræder i handica-
prådet, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af handi-
caprådets funktionsperiode indtræder stedfortræderen i rådet og der udpeges en ny stedfortræder

§4. Handicaprådet kan efter eget ønske indkalde særligt sagkyndige til at belyse særlige problemstillinger for rådet.

Valg af formand og næstformand

§6. Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstfor-
mand. 

Stk. 2. vælges formanden for rådet blandt myndighedsrepræsentanterne i rådet, da vælges næstformanden blandt 
DH’s repræsentanter og visa versa.

Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten, afgøres valget ved 
lodtrækning.

Stk.4.  Formanden og næstformanden udgør et formandskab. 

Rådets møder

§7. Borgerrepræsentationen tager initiativ til indkaldelse af det første møde efter kommunalvalget.

Stk.2. Borgerrepræsentationen retter senest 1 måned efter kommunalvalget henvendelse til Danske Handicaporga-
nisationer københavn med henblik på udpegning af medlemmer til handicaprådet.

Stk.3. Rådet kan indkaldes på initiativ af formanden, Borgerrepræsentationen eller to medlemmer af rådet.

§8. Borgerrepræsentationen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet.
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Stk. 2. Borgerrepræsentationen afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødven-
dige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

Stk. 3. Rådet udarbejder, på grundlag af den af Borgerrepræsentationen udmeldte ramme, et budget for rådets ar-
bejde i det kommende år.

Stk.4. Handicaprådet placeres organisatorisk i socialforvaltningen.

§9. Rådet afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt
Rådets møder ledes af formanden. I dennes fravær ledes møderne af næstformanden.1) 
Rådets møder er ikke offentlige.2) 
Rådet kan, når forholdene taler herfor, bemyndige formandskabet til at afgive svar på rådets vegne. 3) 
Rådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel Borgerrepræsentationen som enhver kommunal 4) 
myndighed med forespørgsler og forslag.
Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger.5) 
Rådsmøderne planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til medlemmernes forskellige øn-6) 
sker og vilkår. 
Rådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem.7) 

Stk. 2. Formandskabet udarbejder med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden til næstkommende møde. 
For at mødet kan være gyldigt indkaldt skal dagsordenen være ude mindst 10 arbejdsdage før mødet. Dagsordenen 
offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Rådet er beslutningsdygtigt når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af rådets øvrige med-
lemmer er til stede.

stk. 4. Rådet er et dialogforum, hvorfor der dels arbejdes ud fra  princippet om konsensus og træffes beslutninger i 
enighed, dels ud fra et princip om forskellige interesser, hvor rådet er forum for dialog, men ikke træffer beslutnin-
ger. er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning sker det, når rådet er beslutningsdygtigt, ved almindelig 
stemmeflerhed gennem afstemning blandt de fremmødte medlemmer. 

§10. sekretariatet udarbejder et referat af hvert møde i rådet. Referatet skal være medlemmerne og stedfortræ-
derne i hænde senest 10 arbejdsdage efter rådsmødet. Rådets medlemmer har herefter 10 arbejdsdage til at kom-
mentere referatet. Med indarbejdelse af de afgivne kommentarer betragtes referatet herefter som godkendt. Det 
godkendte referat offentliggøres på kommunens hjemmeside.
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§11. Borgerrepræsentationen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse 
til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet efter reglerne i §16a i lov om kommunernes styrelse.

§12. Denne forretningsorden kan ændres hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget. 

Forretningsordenen er vedtaget på handicaprådets møde, den 24.10. 2006 og ændret på handicaprådets møde den 
27.5.2008.

         Janne sander  Jens Nielsen
         Formand  Næstformand
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Bilag 2: Medlemsliste

Medlemmer af Borgerrepræsentationen

 Udvalg MedleM sUppleant

1 økonomiudvalget Mikkel Warming (ø) Ikram sarwar (a)

2
kultur- og 
Fritidsudvalget

karin storgaard (O) leslie arentoft (v)

3
Børne- og 
Ungdomsudvalget

signe goldmann (F) Bo asmus kjeldgaard (F)

4
sundheds- og 
Omsorgsudvalget

Mogens lønborg (c) Martin Hirsch (v)

5 socialudvalget thor Buch grønlykke (a) Rikke lauritzen (ø)

6
teknik- og 
Miljøudvalget

Monica thon (B) klaus Bondam (B)

7
Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget

Jens nielsen (a) Hamid el Mousti (a)
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 Udvalg MedleM sUppleant

8 dH
Inger Munck 
(diabetesforeningen)

Mikael Madsen  
(dansk Blindesamfund)

9 dH
Janne sander 
(Muskelsvindfonden)

Jette Bay 
(scleroseforeningen)

10 dH
Jørgen eckmann  
(dansk Blindesamfund)

christian gylche  
(dansk Blindesamfund)

11 dH karsten kristiansen (ptU)
noomi aida Mortensen 
(danske Blindesamfund)

12 dH lisbeth Jørgensen (sInd) Benthe Winkler 

13 dH Mette Faber (lev) susan Johannesen

14 dH
sven a. knudsen  
(dansk Handicap Forbund)

Hans Jørgen Møller (dansk 
Handicap Forbund)

Medlemmer udpeget af dansk Handicapforbund
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Bilag 3: prioriteringsplan for Handicaprådet i københavns kommune 2008 

1 It-tilgængelighed

2 socialforvaltningens hjemmepleje

3 Organisering af området for sindslidende

4
Hjælpeordningen efter servicelovens § 96.  
vilkår for løn- og ansættelsesforhold for borgerstyret personlig assistance.  

5
Fn’s Handicapkonvention for mennesker med handicap.  
sikring af implementering i københavns kommune.

6 specialundervisning

7 Beskæftigelsessituationen for mennesker med handicap
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8 Fokus på mødet mellem personalet og mennesker med handicap/sindslidende 

9 pårørendepolitik med fokus på borgernes netværk

10 Boliger for alle – herunder mennesker med handicap og sindslidende

11
transport for alle – herunder kommende metro cityring, flexkørsel, service- og 
citybusser.

12 Forældre til børn med handicap med anden etnisk baggrund end dansk.

13 seksualliv – for mennesker med handicap.  analyse af området.

14 tilgængelighed i københavn

15 den danske kvalitetsmodel
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Bilag 4: Borgerrepræsentationens beslutning vedr. etableringen af Handicaprådet

Borgerrepræsentationen: Beslutningsprotokol
fra Ordinært møde torsdag den 1. juni 2006

Nr. 21 BR 334/06. københavns kommunes Handicapråd 

Indstilling om,
at københavns kommunes Handicapråd kommer til at bestå af 14 medlemmer,  
at kommunens egne repræsentanter i Handicaprådet kommer til at bestå af en repræsentant fra Økono-
miudvalget og de seks stående udvalg, samt
at sekretariatsbetjeningen af handicaprådet lægges ind under socialforvaltningen. 
   (socialudvalget) 
  
enhedslisten stillede ændringsforslag om, at 3. at-punkt ændres til:
"at sekretariatsbetjeningen af københavns kommunes Handicapråd placeres i Borgerrepræsentationens 
sekretariat."

Det Radikale venstre stillede ændringsforslag om, at der tilføjes et 4. at-punkt:
"at der senest den 1. juni 2008 fremlægges en evaluering af Handicaprådets virke for Borgerrepræsenta-
tionen."

Det af enhedslisten stillede ændringsforslag blev forkastet med 28 stemmer imod 17.
For stemte: c, O, Wallait khan (løsgænger), v og Ø.
Imod stemte: A, B og F.
 
Det af Det Radikale venstre stillede ændringsforslag blev godkendt uden afstemning.
 
Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.






