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1. Indledning

2009 var året, hvor FN’s handicapkonvention blev ratificeret, og hvor Danmark, herunder Københavns Kom-
mune, dermed forpligtede sig til at sikre borgere med handicap et ligeværdigt liv med lige muligheder. 

2009 var også året, hvor Handicaprådet i Københavns Kommune fik et nyt forøget budget og dermed nye 
muligheder for at sætte fokus på handicappolitiske temaer i kommunen. 

Handicaprådet har derfor i 2009 igangsat et særligt fokus på revideringen af kommunens eksisterende handicap-
politik, således at den kommer til at leve op til FN’s handicapkonvention. Den eksisterende handicappolitik er fra 
2005 og blev evalueret i sommeren 2009. Af evalueringen fremgik det, at ud af de 63 tiltag, der var blevet initie-
ret i forbindelse med implementeringen af den handicappolitiske strategi, var 46 tiltag fuldt ud implementeret, 15 
tiltag ikke endeligt implementeret og 2 tiltag ikke længere aktuelle. Socialforvaltningen vurderede derfor, at 
kommunen stort set havde gennemført de indsatsområder, der blev formuleret i forbindelse med vedtagelsen af 
den eksisterende handicappolitik. Det blev derfor besluttet i Borgerrepræsentationen, at der i samarbejde med 
Handicaprådet skulle igangsættes et arbejde med henblik på at videreudvikle den handicappolitiske strategi for 
Københavns Kommune. Som led i denne proces afholdte Handicaprådet bl.a. i november og december tre dialog-
møder, hvor borgere kunne få mulighed for at komme med input til kommunens handicappolitik, jf. punkt 2.5.
 
Handicaprådet har samtidig sat fokus på udviklingen inden for handicapområdet, hvor der opleves et stigende 
antal af borgere med handicap og et stigende økonomisk pres. Handicaprådet valgte derfor at afholde en konfe-
rence med forskellige vinkler på denne udvikling samt input til nye muligheder og metoder, jf. punkt 2.4.  

Handicaprådet har yderligere haft fokus på samarbejdsaftaler med de forskellige politiske udvalg, og Handicaprå-
det finder det positivt, at næsten samtlige udvalg har sagt ja til et samarbejde og er begyndt at mødes med rådet 
ca. en gang om året, jf. punkt 2.3. 
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1.1 Formål
Handicaprådets overordnede formål er at sætte fokus på handicappolitiske problemstillinger. Handicaprådet skal 
derfor rådgive Københavns Kommune i handicappolitiske spørgsmål og høres ved alle initiativer, som har betyd-
ning for københavnere med handicap.  Handicaprådets opgaver er beskrevet mere konkret i Handicaprådets 
forretningsorden, se bilag 1, som er skrevet med udgangspunkt i Socialministeriets bekendtgørelse. 

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 repræsentanter for hvert af 
de syv politiske udvalg i Borgerrepræsentationen. Den brede repræsentation af handicaporganisationer og 
politikere i rådet muliggør, at handicappolitikken i Københavns Kommune anskues fra samtlige fagpolitiske 
områder. Dette er væsentligt, da borgere med handicap er en differentieret målgruppe med meget forskellige 
behov.
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2. Handicaprådets virke i 2009
Handicaprådet har i 2009 været engageret i en række sager, der både har haft aktuel karakter, men også emner, 
som rådet gerne ville have belyst og drøftet med henblik på at præge debatten. 

Prioriteringsplanen for Handicaprådet beskriver mere konkret rådets prioriteringer og indsatsområder. Priorite-
ringsplanen fungerer som dagsordensættende for Handicaprådets møder. Prioriteringsplanen har i 2009 haft 18 
punkter, jf. bilag 3, hvoraf Handicaprådet har behandlet syv af disse punkter:

1. Børn med handicap
2. Efterspørgselspres og budgetbalance på handicapområdet 
3. Handicapplan
4. Handicap og samfundsdeltagelse
5. VISO
6. Dagtilbudsområdet
7. Borgerrådgiverens beretning 

2.1 Møder 
Handicaprådet har afholdt et ud-af-huset møde samt fem ordinære møder i 2009. Hovedemnerne vil kort blive 
opridset her, ellers henvises der til referater fra de enkelte møder, der ligger på Handicaprådets hjemmeside. 
Udover emnerne fra prioriteringsplanen har Handicaprådet drøftet aktuelle temaer, som har været relevante for 
borgere med handicap. 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. 

Ud-af-huset møde på Svanehuset den 22. januar 2009

Handicaprådet blev budt velkommen af forstander Mette Brunberg og herefter var der en rundvisning på Svane-
huset, som er et tilbud for børn med autismespektrumforstyrrelser, forskellige typer af udviklings-hæmning og 
for de flestes vedkommende fysiske handicap af forskellig sværhedsgrad, dertil kommer, at flere af børnene har 
en psykiatrisk overbygning, spasticitet, epilepsi, syns- og/eller hørehandicap. 
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Handicaprådet kombinerede ud-af-huset mødet med et temamøde om børn med handicap. Så efter rundvisnin-
gen holdt Merete Lehfeldt, Børnteamchef i Handicapcenter København, og Mette Kondrup Nielsen, visitator i 
kontoret for Handicap og Psykiatri, et oplæg om visitationsprocessen inden et barn anbringes på Svanehuset.

Ordinært møde den 17. februar 2009

På mødet var hovedemnerne høring om huslejeniveau og rådighedsbeløb samt efterspørgselspres og budgetba-
lance på handicapområdet. Jens Elmelund, direktør i Socialforvaltningen, og Lars Gregersen, chef i kontoret for 
handicap og psykiatri, deltog på mødet. Handicaprådet udtrykte bekymring for den økonomiske udvikling inden 
for handicapområdet, der vil blive undersøgt nærmere i Socialforvaltningens handicapplan. Det blev besluttet, at 
Handicaprådet bliver indkaldt til et møde med Socialudvalget i forbindelse med drøftelse af handicapplanen, jf. 
samarbejdsmøde med Socialudvalget den 18. marts, og desuden indkaldt til et møde i den pågældende arbejds-
gruppe. 

Ordinært møde den 18. marts 2009

Mødet foregik i forlængelse af et møde med Socialudvalget om udfordringerne på handicapområdet og handicap-
plan. Social-forvaltningen havde udarbejdet et udkast til en handicapplan, som blev drøftet med Handicaprådet. 
Se under afsnit 2.3 samarbejde med udvalgene. Derudover blev anvendelse af Handicaprådets budget 2009 
drøftet til mødet. 

Ordinært møde den 26. maj 2009

På mødet var hovedemnet handicap og samfundsdeltagelse, hvor forsker fra SFI Steen Bengtsson har lavet en 
særanalyse af københavnere med handicap. Overordnet konkluderer han, at 25 % af de adspurgte københavnere 
svarer ja til have et handicap eller en længerevarende sygdom. Handicaprådet påpegede, at Københavns Kom-
mune skal bruge undersøgelsen til sætte fokus på området og til at belyse, hvordan København adskiller sig fra 
resten af landet på handicapområdet. Handicaprådet drøftede derudover kommunens anvendelse af VISO. Her 
blev det besluttet, at rådet skulle bede Socialforvaltningen om en undersøgelse af anvendelsesomfang  
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Ordinært møde den 4. august 2009
 
På mødet var hovedemnet dagtilbudsområdet. Her deltog Jan Christensen, vicekontorchef i kontor for drift og 
udvikling på handicap- og psykiatriområdet, Glenn Quinlann, leder af center for job, aktivitet og udvikling og 
Gert Thomsen, leder af center Kvintetten. Handicaprådet fremhævede, at det var nogle spændende ideer og 
tiltag, som tilbudene repræsenterede, og rådet fortsat fremadrettet vil sætte fokus på udviklingen inden for 
dagtilbudsområdet.  

Ordinært møde den 15. september 2009

På mødet var hovedemnet Borgerrådgiverens beretning for 2008, og Borgerrådgiveren Johan Busse deltog selv 
på mødet. Borgerrådgiveren medtager i sin beretning både klagesagsbehandling, undersøgelser af bosteder og 
bofællesskaber til borgere med handicap samt inspektioner af handicaptilgængelighed i kommunen. Handicaprå-
det drøftede endvidere Borgerrådgiverens tema om medmenneskelighed vs. loyalitet overfor forretningsgange i 
kommunens sagsbehandling. Handicaprådet besluttede at invitere Borgerrådgiveren til et handicaprådsmøde i 
2010, når han har færdiggjort sin beretning for 2009.  
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2.2 Høringer 
Handicaprådet har oplevet en stigning i høringer fra 8 i 2008 til 15 i 2009.  Dette ses som en positiv tendens, idet 
Handicaprådet således har haft en stigende mulighed for at blive hørt i en række af Københavns Kommunes 
beslutninger, der har relateret sig til forskellige aspekter af handicapområdet. I det følgende fremgår en oversigt 
over høringerne og deres forvaltningsmæssige tilknytning. For yderligere indsigt i de enkelte høringssvar henvises 
der til Handicaprådets hjemmeside. 

DATO HØRING TILKNYTNING 

Marts Om byggeprogram for Sundbygårdog Sundbyvang Socialforvaltningen

April Om redegørelse til Det Regionale udviklingsråd Socialforvaltningen

April  Om bydelsplaner for Østerbro, Vanløse og Valby Teknik- og Miljøforvaltningen

April Om retningslinjer vedr. administration af beboermidler mv. Socialforvaltningen

April Om konvertering af ældreboliger til handicap - og psykiatriområdet  Socialforvaltningen

April Om udvidede åbningstider i dagtilbud samt tilbud 

 til unge hjemmeboende udviklingshæmmede  Socialforvaltningen

Juni Om inklusionspolitik Børne- og Ungdomsforvaltningen

Juni Om ind- og udskolingsundersøgelser Børne- og Ungdomsforvaltningen

August Om handicapplan Socialforvaltningen

August Om bruger- og pårørendepolitikkerpå handicapområdet Socialforvaltningen

September Om Københavns Kommunes budgetforslag 2010 Økonomiforvaltningen

September Om Københavns Kommunes Kulturstrategi Kultur- og Fritidsforvaltningen

September Om helhedsløsning vedr.udbygning af skoleområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen

November Om modernisering af Sundbyvang Socialforvaltningen

December Om justering af struktur på handicapområdet Socialforvaltningen
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2.3 Samarbejdsmøder med udvalgene
Som led i samarbejdsaftalerne med de forskellige forvaltninger er der påbegyndt årlige møder med udvalgene. 
Handicaprådet har holdt møder med følgende udvalg i 2009:

Kultur- og Fritidsudvalget den 26. februar 2009

På mødet blev der drøftet tilgængelighed på Rådhuset og andre kommunale bygninger under Københavns Ejen-
domme, adgangsforhold til valgsteder samt adgangsforhold til idrætsanlæg både som bruger og som tilskuer. 
Handicaprådet blev opfordret af udvalget til fortsat at forholde sig kritisk til handicaptilgængelighed i kommunen, 
og rådet ville desuden blive indbudt til et evalueringsmøde vedr. adgangsforhold til valgsteder efter EU-parla-
mentsvalget i juni 2009, så Kultur- og Fritidsforvaltningen kunne nå at forbedre forholdene inden kommunal-
valget i oktober 2009. Valgstederne blev evalueret skriftligt efter EU-parlamentsvalget, og der blev afholdt et 
evalueringsmøde med Kultur- og Fritidsborgmesteren i december efter kommunalvalget. Af evalueringerne 
fremgik det, at tilgængeligheden generelt havde fungeret fint, men at der havde været nogle få klager, som resulte-
rer i et fortsat fokus på området. 

Socialudvalget den 18. marts 2009

På mødet blev udfordringerne på handicapområdet og handicapplanen drøftet mellem Handicaprådet og Social-
udvalget. Handicaprådet fremhævede, at det var positivt, hvis handicapplanen kan sikre en bedre styring af 
handicapområdet. 

Børne- og Ungeudvalget den 26. juni 2009

På mødet blev dagtilbudet LAVUK’s økonomiske problemer drøftet, og det blev besluttet, at Handicaprådet skulle 
repræsenteres i en arbejdsgruppe.  Derudover blev Børne- og Ungeforvaltningens inklusionspolitik drøftet. Handi-
caprådet fremhævede, at selve inklusions-tanken er prisværdig, men at det er vanskelige at sætte grænsen for, hvilke 
børn som drager fordel af at blive inkluderet, og hvilke børn, der har behov for et mere omfattende specialtilbud. 
Udvalget pointerede, at inklusionspolitikken ikke må betyde en ringere indsats for børn med handicap.   
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Sundheds- og Omsorgsudvalget den 27. august 2009

På mødet blev genoptræningssamarbejdet mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen 
drøftet sammen med budgetforhandlingerne for 2010. Derudover var tilgængeligheden til de nye sundhedshuse 
på dagsordenen, og Handicaprådet blev inviteret ud til sundhedshuset på Vesterbro for at gennemgå tilgængelig-
heden. Handicaprådet har efterfølgende været på besøg i sundhedshuset på Vesterbro i november 2009. Handi-
caprådet fremhævede nogle forbedringsmuligheder i forhold til at styrke tilgængeligheden, og det blev aftalt at 
afholde et evalueringsmøde i 2010, når sundhedshuset står helt færdigt. 

Økonomiudvalget den 22. september 2009

På mødet med Økonomiudvalget blev budget 2010 drøftet, hvor det fremgik, at der var blevet tildelt midler til 
handicapområdet, men Handicaprådet fremhævede, at budgettet bør følge udviklingen i antallet af borgere med 
handicap. Derudover blev der drøftet tilgængelighed i kommunen generelt og Borgerrådgiverens rapport.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 25. september 2009

På mødet blev det oplyst, at siden sidste møde med Handicaprådet har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin-
gen oprettet en viden- og kompetenceenhed rettet mod indsatsen for borgere med handicap. Handicaprådet 
tilbød at bidrage til en fortsat videns- og kompetence-udvikling af medarbejderne. Derudover blev gruppen af 
indvandrere og flygtningen med handicap drøftet, og det blev fremhævet, at beskæftigelsesindsatsen for denne 
gruppe vil blive inddraget i integrationsindsatsen i 2010, hvor handicaporganisationerne med fordel kan inddrages. 
Endelig blev Beskæftigelsesaftalen for 2010 og udvidet brug af fleksjob drøftet.
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2.4 Konference om udvikling på handicapområdet
Den 1. oktober 2009 afholdte Handicaprådet en konference om udviklingen på handicapområdet. Konferencen 
skulle medvirke til at sætte fokus på området og komme med input til revideringen af kommunens eksisterende 
handicappolitik. Konferencen var opdelt i to overordnede temaer, nemlig udviklingen på handicapområdet samt 
muligheder og metoder, jf. bilag 4 for at se programmet. 

Der var tilmeldt ca. 100 deltagere til konferencen fordelt mellem medarbejdere, politikere, DH medlemmer og 
andre interesserede. 

 

2.5 Dialogmøder om handicappolitik
I forbindelse med revidering af kommunens handicappolitik indbød Handicaprådet i november og december til 
tre dialogaftener om handicappolitik. Til dialogmøderne blev københavnere med handicap, pårørende, venner og 
borgere inviteret til at komme med input til forbedringer af Københavns Kommunes eksisterende handicappoli-
tik. Dagsordenen til dialogaftenerne blev sat af deltagerne, hvor skuespillere fra Teater Spektrum spillede genken-
delige scener fra borgernes møde med kommunen, der rummede dilemmaer og udfordringer.  

Nogle af de elementer, der blev sat på dagsordenen af borgerne, var blandt andet ligeværdig dialog i sagsbehand-
lingen, bedre koordination og kommunikation mellem sagsbehandlere og forvaltninger samt klarere forretnings-
gange og klageadgang. Borgernes input vil blive brugt som afsæt for Handicaprådets bidrag til udformningen af 
handicappolitikken og vil ligeledes blive inddraget til en konference om kommunens handicappolitik i marts 2010.

Konference. På billedet er det Socialborgmester Mikkel Warming, 

der holder et oplæg om det aktuelle udgiftspres på handicap-området.

Dialogmøde. På billedet 

ses en af skuespillerne i 

gang med at præsentere 

en scene for de  

fremmødte borgere.
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3. Budget 2009
Fra 2008 til 2009 fik Handicaprådet en væsentlig budgetændring. Fra 105.000 kr. i 2008 til 800.000 i 2009 og 
fremadrettet indtil 2012. Budgettilførslen har betydet af Handicaprådet har kunnet afholde blandt andet konfe-
rence og dialogaftener for borgere i kommunen samt kunnet udvide sekretariatsfunktionen. Fordelingen fremgår 
af følgende figur:

HANDICAPRÅDETS BUDGET 2009

Sekretariatsbistand 495.000
Øvrig drift 305.000
Samlet budget til Handicaprådet 800.000

4. Kontakt til offentligheden og borgere med handicap
Handicaprådet har i 2009 gjort opmærksom på sit virke dels i forhold til forvaltningerne og udvalgene gennem 
høringer og samarbejdsmøder, dels i forhold til politikere, medarbejdere og handicaporganisationer gennem 
afholdelse af konference og endelig i forhold til kommunens borgere gennem dialogmøder om handicappolitik.

Samtidig har Handicaprådet i 2009 fået deres egen hjemmeside: www.handicapraad.kk.dk, hvor høringssvar og 
referater er tilgængelige, samtidig med at borgere og andre interesserede kan få mulighed for at følge rådets 
arbejde med videreudviklingen af kommunens handicappolitik. Borgere kan via siden løbende komme med input 
til Handicaprådets bidrag til handicappolitikken.
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5. Visioner for Handicaprådets virke i 2010
Handicaprådet vil i 2010 afholde 6 ordinære møder og 2 ud-af-huset møder. Handicaprådet vil desuden forsøge 
at skabe fokus på handicapområdet gennem konferencer og temamøder.

Det overordnede mål for 2010 er at bidrage til, at Københavns Kommune får skabt en visionær og målrettet 
handicappolitik, der lever op til FN’s handicapkonvention. Handicaprådet vil således sætte fokus på, at konventio-
nen bliver indarbejdet i de kommunale arbejdsgange, politiske såvel som administrative. Handicaprådet kan i den 
forbindelse bidrage med en viden om, hvordan forskellige tiltag og beslutninger får indflydelse på forskellige 
borgere med handicap. Helt konkret vil Handicaprådet afholde en konference om handicappolitik i marts 2010 
for politikere, medarbejdere i kommunen, handicaporganisationer og andre relevante aktører. Til konferencen 
bliver det centrale spørgsmål: Hvordan får vi alle med?

Handicaprådet ønsker gennem bidrag til revideringen af kommunens handicappolitik at sikre, at kommunens 
forvaltninger lever op til sektoransvarlighedsprincippet og gøre politikerne bevidste om, at handicappolitik ikke 
er noget, der er, men noget 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 
Københavns Kommune nedsat et handicapråd og i henhold til bekendtgørelse om retssikkerhed og administra-
tion på det sociale område § 53 har Københavns Kommune handicapråd fastsat følgende forretningsorden:

Handicaprådets formål og opgaver

§ 1. Handicaprådet har følgende opgaver:

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

Handicaprådets funktionsperiode

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

§ 3. Rådet består af 14 medlemmer som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør 
samme antal, som de medlemmer der repræsenterer Borgerrepræsentationen.

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 
handicaprådets 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 næst-
formand. 

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. 
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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 Handicapor-
ganisationer 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.

Stk. 2. Borgerrepræsentationen afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af 
nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

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

Stk.4. Handicaprådet placeres organisatorisk i Socialforvaltningen.

§9. Rådet afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt

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

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

Stk. 4. Rådet er et dialogforum, hvorfor der dels arbejdes ud fra ¬princippet om konsensus og træffes beslutnin-
ger i enighed, dels ud fra et princip om forskellige interesser, hvor rådet er forum for dialog, men ikke træffer 
beslutninger. 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 
kommentere referatet. Med indarbejdelse af de afgivne kommentarer betragtes referatet herefter som godkendt. 
Det godkendte referat offentliggøres på kommunens hjemmeside.

§11. Borgerrepræsentationen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgø-
relse 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.

København, den 

Formand   Næstformand
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Bilag 2: Medlemsoversigt

 

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

Heinrich Metz (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 2009 

1. Børn med handicap
2. Efterspørgselspres og budgetbalance på handicapområdet
3. Handicapplan
4. Handicap og samfundsdeltagelse
5. VISO
6. Dagtilbudsområdet
7. Borgerrådgiverens beretning 
8. Beskæftigelsessituation for mennesker med handicap 
9. Handicappolitik og sikring af implementering af FN’s Handicapkonvention for mennesker med handicap. 
10. Forældre til børn med handicap med anden etnisk baggrund end dansk
11. Pårørendepolitik med fokus på borgernes netværk
12. Boliger for alle – herunder mennesker med handicap og sindslidende
13. Transport for alle - herunder mennesker med handicap og sindslidende
14. Fokus på mødet mellem personalet og borgeren med et handicap eller sindslidelse
15. Seksualliv – for mennesker med handicap. Analyse af området
16. Antidiskrimination og ligebehandling i Københavns Kommune
17. Specialundervisning
18. LEAN på fx hjælpemiddelområdet
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Bilag 4: Konferenceprogram

12.00-12.30 Frokost

12.30-12.40 Velkomst v. Janne Sander, Formand for Handicaprådet

12.40-12.50 Baggrund og formål v. Mikkel Warming, Socialborgmester i Københavns Kommune

 DEL 1. UDVIKLINGEN PÅ HANDICAPOMRÅDET

12.50-13.10 Steen Bengtsson, 
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Fortæller om udvikling og fakta om borgere med handicap i Københavns 
Kommune 

13.10-13.30 Anne-Rose Wang,  
centerchef på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg 
Fortæller om det stigende antal stillede diagnoser indenfor området for 
udviklingsforstyrrelser

13.30-14.00 PAUSE

14.00-14.30 Teater Glad spiller et teaterstykke  
se www.teater.tv-glad.dk

DEL 2. MULIGHEDER OG METODER

14.30-14.50 Thomas Gruber, chef for Servicestyrelsens Handicapenhed 
Fortæller om metoder på handicapområdet - vanetænkning og nytænkning

14.50-15.10 Lilly Jensen, forskningskonsulent på Hjælpemiddelinstituttet 
Fortæller om de tekniske muligheder for kompensation og støtte

15.10-15.50 Paneldrøftelse med oplægsholdere

15.50-16.00 Afrunding og konklusion, v. Anne Vang, medlem af Borgerrepræsentationen

UDVIKLING PÅ HANDICAPOMRÅDET  
I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. OKTOBER 2009
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Handicaprådets formand
Janne Sander
DH, Muskelsvindfonden
 
Handicaprådets sekretariat
MR Handicap og psykiatri
Socialforvaltningen
Bernstorffsgade 17, 4. sal
1592 København V
Tlf. 3317 3761
mail: handicapraad@sof.kk.dk
www.handicapraad.kk.dk 
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