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1. Indledning

I 2010 blev en ny handicaprådsperiode skudt i gang, og Handicaprådet i Københavns Kommune fik nye medlem-
mer for perioden 2010-2014. Fem nye Borgerrepræsentationsmedlemmer er trådt ind i Handicaprådet, og blandt 
organisationsmedlemmerne er lidt over halvdelen nye medlemmer. På det konstituerende møde blev Janne Sander 
genvalgt som formand, og Jonas Bjørn Jensen blev valgt som næstformand.

Det nye råd er kommet godt fra start og har i 2010 beskæftiget sig med en række spændende møder, høringer og 
konferencer. Handicaprådet har især sat fokus på Københavns Kommunes Handicappolitik og erfaringsudveksling 
med andre handicapråd, herunder både nationalt og internationalt.   

Handicaprådet har bidraget til revideringen af kommunens handicappolitik bl.a. gennem afholdelse af en konference i 
foråret, hvor det centrale spørgsmål var: Hvordan får vi alle med? Konferencen satte fokus på relevante handicap-
politiske temaer, som fx FN’s handicapkonvention, tilgængelighed og universelt design samt støttet beskæftigelse. 
Deltagere var politikere, medarbejder i Københavns Kommune og repræsentanter for handicaporganisationerne. 
 
Handicaprådet har udover kommunens handicappolitik haft fokus på samarbejde og erfaringsudveksling. Rådet 
afholdte i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer en konference for 
samtlige handicapråd i Region Hovedstaden for at styrke samarbejdet på tværs af de kommunale handicapråd. 
Konferencen var en stor succes med 100 deltagere og repræsentanter fra 26 ud af de 29 kommuner.
 
Derudover har Handicaprådet mødtes med Malmø Handicapråd for at udveksle erfaringer på tværs, og dette 
samarbejde videreføres i 2011. 

Endelig har Handicaprådet fortsat deres samarbejde med de politiske udvalg. Handicaprådet finder det positivt, 
at næsten samtlige udvalg har indgået samarbejdsaftaler med rådet og mødes med rådet mindst én gang om året 
for at drøfte centrale problemstillinger og aktuelle handicappolitiske emner. 
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1.1 Rådets formål

Handicaprådets overordnede formål er at sætte fokus på handicappolitiske problemstillinger. Handicaprådet skal 
derfor rådgive Københavns Kommune i handicappolitiske spørgsmål og høres vedrørende de initiativer, som har 
betydning for københavnere med handicap. Handicaprådets rolle er samtidig at være dialog- og debatskabende. 
Rådet ser derfor meget gerne, at københavnere spiller aktivt ind ved fx at give rådet ideer til emner, som det kan 
tage fat på eller belyse nærmere. Rådet behandler dog ikke enkeltsager. 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. Paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer (DH) er repræ-
senteret 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, samtidig med at 
det understøtter effektueringen af sektoransvaret på tværs af kommunens forvaltninger. Overfor ses en oversigt 
over Handicaprådets medlemmer 
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UDVALG MEDLEM SUPPLEANT

Økonomiudvalget Mikkel Warming (Ø) Jesper Christensen 
(A)

Kultur- og Fritidsudvalget Susanne Møller (C) Birthe Skaarup (O)

Børne- og Ungdomsudvalget Karin Storgaard (O) Manu Sareen (B)

Sundheds- og Omsorgsudvalget Trine Schaltz (F) Bjarne Fey (F)

Socialudvalget Jonas Bjørn Jensen (A) Næstformand Signe Færch (Ø)

Teknik- og Miljø-udvalget Anna Mee Allerslev (B) Jakob Næsager (C)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Susan Hedlund (A) Ikram Sarwar (A)

Danske Handicaporganisationer Janne Sander
(Muskelsvindfonden) Formand 

Danske Handicaporganisationer Danielle Pröchold
(LEV)

Noomi Mortensen
(Dansk BlindeSamfund)

Danske Handicaporganisationer Christina Wandel
(Spastikerforeningen)

Danske Handicaporganisationer Karsten Kristiansen
(PTU)

Michael Madsen
(Dansk BlindeSamfund)

Danske Handicaporganisationer Michael Davidsen
(Dansk Blindesamfund)

Frank Steffensen
(Dansk Handicap Forbund)

Danske Handicaporganisationer Momme Knudsen
(Dansk ParkinsonForening)

Susan Johannesen
(Spastikerforeningen)

Danske Handicaporganisationer Sven A. Knudsen
(Dansk Handicap Forbund)

Hans Jørgen Møller
(Dansk Handicap Forbund)
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2. Handicaprådets formelle virke i 2010

Handicaprådet afholder årligt seks ordinære møder og to ud-af-huset møder. Rådet har i 2010 været engageret i 
en række sager, der primært har haft aktuel karakter, men også temaer, som rådet gerne ville have belyst og 
drøftet med henblik på at præge debatten gennem møder og høringer. 

På Handicaprådets hjemmeside www.handicapraad.kk.dk kan interesserede følge rådets aktiviteter, og referater 
og oplæg fra møderne samt rådets høringssvar kan læses der i sin fulde længde. 

 
2.1 Ordinære møder 

Udover temaer fra Handicaprådets prioriteringsplan, jf. bilag 2, har rådet drøftet aktuelle handicappolitiske temaer. 
Rådet har haft særligt fokus på syv temaer i 2010:

1. Handicaprådenes rolle
2. Handicapbegrebet og livet med et handicap
3. Budget 2011
4. Handicappolitik 
5. Beskæftigelsessituation for mennesker med handicap
6. Etnicitet og handicap – Integrationspolitik
7. Tilgængelighed

Hovedtemaerne vil kort blive uddybet i det følgende, ellers henvises der til referater fra de enkelte møder, der er 
tilgængelige på Handicaprådets hjemmeside. Temadrøftelserne er blevet kvalificeret ved besøg af en række eks-
terne personer til møderne, som har kommet med oplæg og input til at belyse centrale problemstillinger forud 
for rådets diskussion af temaerne. 
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Ordinært møde den 23. februar 2010
Årets første møde bød på konstituering af rådet, hvor Janne Sander, som repræsenterer DH, blev valgt som formand, 
og Jonas Bjørn Jensen, der sidder i Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet, blev valgt som næstformand. 
Som introduktion til det nye råds arbejde var Ester Larsen, tidligere Sundhedsminister og nuværende formand for 
Det Centrale Handicapråd, inviteret til at fortælle om handicaprådenes rolle og om en evaluering, der var 
blevet lavet af Center for Lige-behandling af Handicappede, af de kommunale handicapråds første valgperiode.  

Ordinært møde den 9. marts 2010
På mødet fortalte Ole Lauth, som er forstander på Egmonthøj-skolen, om handicapbegrebet og livet med et 
handicap. Hans budskab var, at medlemmerne af rådet skulle huske at tænke på, hvad de ville gøre for et pågæl-
dende menneske, hvis det ikke havde et handicap og så agere på samme måde. Derudover var den nye centerchef 
for Handicapcenter København indbudt til at fortælle om Handicapcentrets udfordringer og hans visioner for 
handicapcentret fremadrettet.  

Ordinært møde den 6. maj 2010
Udviklingen af en ny handicappolitik var det centrale tema for mødet. For at få ideer til, hvordan en handicap-
politisk proces kunne forløbe var Mette Mortensen, som er afdelingsleder i Job og Familie i Ballerup Kommune, 
inviteret til at fortælle om Ballerup Kommunes Handicappolitik og deres erfaringer med processen. Derefter var 
der en drøftelse af revideringen af København Kommunes Handicappolitik, og der var fuld opbakning i rådet til 
den forelagte proces. Endelig blev budget 2011 præsenteret og drøftet med fokus på konsekvenser for borgere 
med handicap.

Ordinært møde den 19. august 2010
På mødet var hovedtemaet: Beskæftigelse og handicap. Konsulenterne Ninna Jeneva Lassen og Anders Reitov 
fra DH-projektet Engagementet holdt et oplæg om, hvordan virksomheder med fordel kan få vejledning i fasthol-
delse og inklusion af mennesker med handicap. Derudover blev udkast til Københavns Kommunes Handicap-
politik drøftet, og Handicaprådet havde mulighed for at komme med bemærkninger til politikken, inden den blev 
sendt videre i høringsprocessen.  

Ordinært møde den 6. oktober 2010
Charlotte Poulsen var på mødet inviteret til at sætte rådet ind i vigtige forhold i relation til temaet: Etnicitet og 
handicap. Hun har gennem en årrække beskæftiget sig med emnet og har bl.a. skrevet rapporten ”Taler vi om 
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det samme?” udgivet af Center for Små Handicapgrupper. I sit oplæg satte hun fokus på typiske barrierer og gav 
bud på, hvad kommunen kunne gøre for at overvinde barriererne. Her blev interkulturel kommunikation fremhævet 
som et centralt værktøj. Efterfølgende blev Københavns Kommunes udkast til Integrationspolitik 2011-2014 
drøftet med kontorchef i Beskæftigelses- og Integrations-forvaltningen Jakob Eberholst, og Handicaprådet under-
stregede vigtigheden af ligebehandling og antidiskrimination som omdrejningspunkter i integrationspolitikken.  

Ordinært møde den 15. december 2010
På mødet blev tilgængelighed drøftet med afsæt i oplæg af sekretariatsleder Ulla Kramer fra Foreningen Til-
gængelighed for Alle. Hun fortalte, at kommunen har mulighed for at benytte en mærkningsordning for tilgænge-
lighed i København. Dernæst fortalte Garbie Solvang Jørgensen, som er fagansvarlig for tilgængelighed i Center 
for Trafik et oplæg om det konkrete tilgængelighedsarbejde i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det blev besluttet, 
at rådet fremadrettet skal inddrages i prioriteringer af tilgængelighedsprojekter og være repræsenteret i et eks-
ternt tilgængelighedsteam. 

2.2 Ud-af-huset møder

Handicaprådet afholder årligt to ud-af-huset møder. I 2010 valgte rådet, at det første møde skulle sætte fokus på 
hjælpemidler. Det andet møde blev et erfaringsudvekslingsmøde med Malmø Handicapråd, se under afsnit 3.4.  

Hjælpemiddelcentret den 29. september 2010
Handicaprådet blev vist rundt på Hjælpemiddelcentret, hvor der er en udstilling af forskellige hjælpemidler. Der-
efter holdt centerchef Birgitte Østergaard oplæg om centret og dets bevilling af hjælpemidler. Også udbudsprocessen 
og Lov om Frit valg blev drøftet på mødet og endelig genbrug af hjælpemidler. 

 
2.3 Høringer 

Handicaprådet var i 2010 høringspart i 14 høringer fordelt på fem af kommunens forvaltninger. Rådet har i den 
forbindelse afgivet 12 høringssvar. I det følgende fremgår en oversigt over høringerne og deres forvaltningsmæs-
sige tilknytning. For yderligere indsigt i de enkelte høringssvar henvises der til Handicaprådets hjemmeside. 
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DATO HØRING TILKNYTNING

Februar Initiativer i Handicapplanen  
(høringsmøde)

Socialforvaltningen

Februar Kvalitetsstandarder for hjemmepleje Socialforvaltningen

Marts Kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud Socialforvaltningen

April Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Børne- og Ungdomsforvaltningen/
Socialforvaltningen

Juni Servicebusser og Citycirkel Økonomiforvaltningen

August Bydelsplaner Økonomiforvaltningen

August Kvalitetsstandarder for midlertidige botilbud på 
handicapområdet

Socialforvaltningen

August Ny institutionsstruktur – udkast til klynger Børne- og UngdomsForvaltningen

September København Kommunes budgetforslag 2011 Økonomiforvaltningen

Oktober Udkast til København 
Kommunes Handicappolitik

Socialforvaltningen

Oktober Udkast til København 
Kommunes Integrationspolitik

Beskæftigelses- og  
Integrationsforvaltningen

Oktober Budgetmodel for klyngestruktur på 
institutionsområdet

Børne- og Ungdomsforvaltningen

November Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget 
hjem (ikke afgivet høringssvar)

Socialforvaltningen

November Sundhedsaftale 2011-2014 
(ikke afgivet høringssvar)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen / 
Socialforvaltningen
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2.4 Budget 2010

Handicaprådet fik med budgetaftalen fra 2008 bevilliget budget-midler for perioden 2009 til 2012. Budgetmidlerne 
skal dække sekretariatsbistand og øvrig drift. 

HANDICAPRÅDETS BUDGET 2010

Sekretariatsbistand 525.000
Øvrig drift 370.000
Samlet budget til Handicaprådet 895.000

3. Samarbejde og erfaringsudveksling 

Handicaprådet har i 2010 haft særligt fokus på samarbejde og erfaringsudveksling. Som led i samarbejdsaftalerne 
er der påbegyndt årlige møder med udvalgene. Derudover har rådet i 2010 udvidet dets samarbejdsparter til 
også at omfatte andre handicapråd i Region Hovedstaden, andre råd inden for handicap-området i Københavns 
Kommune og Malmø Handicapråd. 

3.1 Samarbejdsmøder med udvalgene

Handicaprådet har indgået samarbejdsaftaler med de fleste politiske udvalg i Københavns Kommune. Indholdet af 
samarbejdsaftalerne er et forpligtende samarbejde mellem Handicaprådet og det respektive politiske udvalg. 
Samarbejdet indebærer, at der årligt afholdes møder mellem Handicaprådet og det pågældende udvalg. Formålet 
med samarbejdsaftalerne er at sikre en løbende dialog med udvalgene for at gøre opmærksom på handicappolitiske 
hensyn. Handicaprådet har holdt møder med følgende udvalg i 2010:
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Børne- og Ungdomsudvalget den 7. april 2010
På mødet blev Budget 2011 drøftet, og Handicaprådet understregede vigtigheden af en budgetregulering inden for 
handicapområdet. Derudover var revideringen af kommunens handicappolitik på dagsordenen og i den forbindelse 
blev snitflader mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdoms-forvaltningen drøftet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget den 29. april 2010
På mødet blev budgetforhandlingerne for 2011 drøftet sammen med kommunens nye handicappolitik og sundheds-
politik. Handicaprådet opfordrede udvalget til at følge op på konkrete politiske tiltag som fx øget fokus på tekno-
logiske hjælpemidler og en forbedret tilgængelighed til sundhedshusene. 

Socialudvalget den 19. maj 2010
På mødet blev Budget 2011 med fokus på handicapområdet drøftet også med henblik på at arbejde for at få en ny 
supplerende budgetmodel på handicapområdet implementeret. Derudover blev BIF-BUF-SOF strategi og handicap-
politik drøftet. Handicaprådet blev opfordret til at være medspillere i forhold til at fortælle politikerne, hvilke 
handicappolitiske problemstillinger, der er særligt behov for, at politikerne retter deres opmærksomhed mod.

Økonomiudvalget den 7. september 2010
På mødet med Økonomiudvalget blev budget 2011 drøftet, hvor Handicaprådet i den forbindelse satte fokus på 
BPA-ordningen og vigtigheden af en ny budgetmodel på handicapområdet. Overborgmesteren fortalte, at en ny 
model tidligst vil blive aktuel i forbindelse med budget 2012. Der blev endvidere fulgt op på udvalgets og rådets 
sidste mødes drøftelse om tilgængelighed. Overborgmesteren foreslog, at Handicaprådet arrangerede en tilgæn-
gelighedstur gennem byen for politikere. Endelig var Københavns Kommunes Handicappolitik og status vedr. ny 
styreform i Københavns Kommune på dagsordenen. 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 4. oktober 2010
Beskæftigelsesaftale, Beskæftigelsesplan og Budget 2011 blev indledningsvis drøftet, hvorefter udvalget orienterede 
om udkast til Københavns Kommunes nye integrationspolitik. Derefter fulgte en status på ”Fælles strategi for 
udsatte og syge borgere i BIF-SUF- SOF”. Derudover blev der fulgt op på Beskæftigelses- og Integrationsforvalt-
ningens Handicappolitik efterfulgt af en orientering fra Handicaprådet om Københavns Kommunes Handicappolitik. 
Endelig blev der sat fokus på, hvordan Jobcenter København møder borgere med handicap, som Handicaprådet 
vil følge op med et besøg i Jobcenter Nyropsgade i foråret 2011. 
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3.2 Regional Handicaprådskonference 

Samarbejde og erfaringsudveksling var også på dagsordenen til den Regionale Handicaprådskonference, som Kø-
benhavns Handicapåd afholdte i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer 
den 13. september 2010. 100 deltagere fordelt på 26 ud af de 29 kommuner i Region Hovedstaden var mødt op 
til konferencen, hvor formålet var at styrke de kommunale handicapråds indflydelse og samarbejde, at udveksle 
erfaringer og sætte fokus på handicaprådenes udfordringer og handlemuligheder. 

 
3.3 Fællesmøde med Centerråd og Brugerråd

Den 14. september 2010 afholdte Handicapcentrets Centerråd, Hjemmeplejens Brugerråd og Handicaprådet et 
fællesmøde, hvor indholdet var gensidige orienteringer og et oplæg fra Susanne Olsen, som er landsformand i 
Dansk Handicap Forbund. Det blev understreget, at fællesmødet er et godt forum for erfaringsudveksling og gen-
sidig orientering om aktuelle sager. Fællesmøderne fortsætter derfor fremover, og i 2011 er det Handicaprådet, der 
er vært.

Regional Handicaprådskonference. 
Deltagere fra de kommunale handicapråd i 
Region Hovedstaden udveksler erfaringer.
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3.4 Møde med Malmø Handicapråd

Den 18. november 2010 krydsede Handicaprådet sundet og besøgte Malmø Handicapråd. Erfaringsudveksling på 
tværs af landegrænser var på dagsordenen, og der blev især sat fokus på beskæftigelse og tilgængelighed. Mødet 
var særdeles positivt, og det blev besluttet at videreføre samarbejdet i 2011, hvor Malmø Handicapråd vil besøge 
København.

3.5 Møder med udenlandske delegationer 

Handicaprådet har været repræsenteret ved to delegationsbesøg i 2010. Den 26. august 2010 besøgte en tysk 
delegation København og den 29. august 2010 en kinesisk. Janne Sander var ved begge besøg indbudt til at fortælle 
om Handicaprådet, herunder hvordan rådet fungerer som model for samarbejde mellem handicap-organisationer 
og kommunalpolitikere. 
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4. Handicappolitik

Handicaprådet har været engageret i tilblivelsen af kommunens nye handicappolitik. I slutningen af 2009 afholdte 
rådet tre borgermøder, der i 2010 er blevet fulgt op med en konference om handicappolitik i foråret, løbende 
dialog- og høringsmøder med forvaltningen samt drøftelse af handicappolitikken på ordinære handicaprådsmøder 
den 6. maj og 19. august 2010. Se mere på Handicaprådets hjemmeside, hvor den handicappolitiske proces og 
rådets arbejde kan følges.  

4.1 Konference om handicappolitik

Handicaprådet holdt den 24. marts 2010 konference om kommunens handicappolitik med spørgsmålet: Hvordan 
får vi alle med? 

Deltagerne var medlemmer af Borgerrepræsentationen og handicaporganisationerne, medarbejdere i Københavns 
Kommunes forvaltninger og tilbud samt virksomheder og andre aktører, der spiller en rolle for borgere med 
handicap.  

Konferencen bød på inddragende teater fra Teater Spektrum og flere spændende oplæg. Herunder et oplæg fra 
juraprofessor Kirsten Ketcher om menneskerettigheder og FN’s Handicapkonvention, et oplæg om støttet be-
skæftigelse ved konsulent fra Socialt Udviklingscenter Puk Draiby, dernæst Camilla Ryhl fra Statens Byggeforsk-
ningsinstitut om tilgængeligt og universelt design og endelig Leif Olsen fra Servicestyrelsen om social viden til gavn. 
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Konference om handicappolitik. 
Deltagerne morer sig over det inddragende teater fra Teater Spektrum.
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5. Visioner for Handicaprådets arbejde i 2011

Handicaprådet vil i 2011 afholde seks ordinære møder og minimum to ud-af-huset møder/besøg. Handicaprådet 
vil desuden forsøge at skabe øget fokus på handicapområdet og særligt den retorik, som de sidste par år har hersket 
inden for området. Derudover er opfølgningen på den nye handicappolitik med relevante handleplaner et vigtigt 
fokusområde. Rådet vil samtidig fremhæve vigtigheden i, at Københavns Kommune implementerer en supplerende 
budgetmodel på handicapområdet. Endelig vil rådet prioritere at vedligeholde og udvide netværk med henblik på 
at være en relevant sparringspartner og samarbejds-partner for Borgerrepræsentationen og forvaltningerne. 
Dette skal sikres gennem flere dialog- og læringsmøder, således at rådet er orienteret om aktuelle tiltag.     

Retorik og praksiserfaringer
Et gå-hjem-møde i foråret skal sætte fokus på retorikken på handicapområdet og de sidste par års udtalelser fra 
bl.a. Erik Fabrin, der italesatte det specialiserede specialområde som en ”gøgeunge”. Desuden er det relevant at 
adressere den foruroligende udvikling, hvor mennesker med handicap i stigende omfang bliver udsat for ”hate-
speech”. Handicaprådet mener derfor, at der er vigtigt at drøfte retorikken på handicapområdet med politikere, 
borgere, medarbejdere i kommunen og repræsentanter fra handicaporganisationerne.

Eventen ”Prøv et handicap” har til formål at inddrage politikere og embedsmænd i, hvordan det er at have et han-
dicap, ved at de i praksis prøver at være kørestolsbruger, være blind mv. for at tydeliggøre væsentligheden af et 
tilgængeligt byrum. 

Endelig vil Handicaprådet i 2011 uddele en ”Handicappris”, der skal synliggøre og anerkende en særlig indsats. 
Prisen uddeles på FN’s internationale handicapdag den 3. december og prisen tildeles efter nærmere kriterier en 
person, virksomhed, organisation eller institution, som har fremmet lige muligheder for personer med handicap.
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Handleplaner og budgetmodel
Opmærksomheden omkring handicapområdet er også centralt i forbindelse med, at forvaltningerne skal udarbejde 
handleplaner, der udmønter Københavns Kommunes Handicappolitik. Handicaprådet vil derfor bidrage til at komme 
med input til handleplanerne og indgå i en dialog med forvaltningerne for at sikre, at borgere med handicap har 
samme muligheder som alle andre borgere i Københavns Kommune.

Handicaprådet vil i 2011 fortsat sætte fokus på, at der i København bliver implementeret en supplerende budget-
model på handicapområdet, der kompenserer for borgernes øgede plejebehov. Handicaprådet vil bl.a. benytte 
samarbejdsmøderne med de politiske udvalg til at gøre politikerne opmærksomme på behovet og håber dermed, 
at den supplerende budgetmodel kan ibrugtages i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012.

Dialog og læring
Dialog- og høringsmøder er vigtige for at sikre, at der tages højde for handicapaspektet allerede i planlægningsfasen, 
og ofte har inddragelse på anden vis end udelukkende de formelle høringer større kvalitet og effekt. Handicaprådet 
opfordrer derfor løbende forvaltningerne til at inddrage og høre rådet så tidligt som muligt i processen. Handicap-
rådet vil i 2011 afholde møder med borgmestre og repræsentanter fra forvaltningerne med henblik på at skabe 
de bedste løsninger for mennesker med handicap. Derudover vil repræsentanter fra Handicaprådet konkret indgå i 
et eksternt tilgængelighedsteam under Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Handicaprådet vil samtidig deltage i uformelle læringsmøder, hvor rådet kan opnå øget viden om fx kommunale 
tilbud og aktuelle udviklingsprojekter. Mødernes formål er øget viden og indsigt for dermed at kvalificere rådets 
rådgivning af Borgerrepræsentationen. 
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Bilag 1. 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 
administration 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 
 lokalpolitiske 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. 
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Handicaprådets funktionsperiode

§ 2. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at 
medlemmerne 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.

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, 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 
handicaprådet, 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

§ 5. Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstformand. 
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Stk. 2. Vælges formanden for rådet blandt myndighedsrepræsentanterne i rådet, da vælges næstformanden blandt 
Danske Handicaporganisationers repræsentanter og vice 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

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

Stk.2. Borgerrepræsentationen retter senest 1 måned efter kommunalvalget henvendelse til Danske 
Handicaporganisationer København med henblik på udpegning af medlemmer til handicaprådet.

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

§ 7. 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. Formanden bemyndiges løbende anvendelse af budgettet under forudsætning af, at anvendelsen er i 
overensstemmelse med rådets vedtagne prioritering.

Stk.5. Handicaprådet placeres organisatorisk i Socialforvaltningen.
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§ 8. 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.

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 
medlemmer er til stede.

§ 9. 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 
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. 

Stk. 2. Høringssvar afgives almindeligvis alene på vegne af medlemmerne udpeget af Danske Handicaporganisationer. 
Dog kan høringssvar afgives af de samlede rådsmedlemmer i relevante sager. 

Stk. 3. Medlemmerne udpeget af Danske Handicaporganisationer kan forud for det ordinære rådsmøde afholde 
formøde med henblik på gennemgang af eventuelle konkrete dagsordenspunkter. Formanden orienterer herefter 
på det ordinære møde om formødets eventuelle beslutninger.
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§ 10. Sekretariatet udarbejder et referat af hvert møde i rådet. Referatet skal være medlemmerne og stedfortræderne 
i hænde senest 10 arbejdsdage efter rådsmødet. Rådets medlemmer har herefter 10 arbejdsdage til at kommentere 
referatet. Referatet godkendes herefter på kommende rådsmøde. Det godkendte referat offentliggøres på 
kommunens hjemmeside.

§ 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. Handicaprådet indgår samarbejdsaftaler med Økonomiudvalget og de stående udvalg med henblik på løbende 
dialog om udvalgenes arbejde.

§ 13. 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, ændret på handicaprådets møde den 
27.5.2008 og ændret på handicaprådets møde den 23.02.2010. 

København, den 23 / 02 - 2010

Formand   Næstformand

Janne Sander   Jonas Bjørn Jensen
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Bilag 2. HANDICAPRÅDETS 
PRIORITERINGSPLAN 
2010-2013 

 Beskæftigelsessituation for mennesker med handicap

 Boliger for alle – herunder mennesker med handicap og sindslidelser 

 Demografimodel på handicapområdet 

 Forældre til børn med handicap

 Handicappolitik og FN’s Handicapkonvention 

 Inklusion i bred forstand 
 (refererer også til punkterne om unge, boliger, transport, beskæftigelse)

 Pårørendepolitik

 Seksualliv – for mennesker med handicap. 

 Specialundervisning

 Transport for alle – herunder mennesker med handicap og sindslidelser 

 Unge med handicap – herunder deres fritidsmuligheder 
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TID OPLÆG
9.00-9.30 Ankomst. Morgenmad og kaffe

9.30-9.40 Velkomst. Ved Janne Sander, formand for Handicaprådet

9.40-12.00 Det paradoksale møde mellem borgeren og systemet. 
Reflekterende skuespil med Teater Spektrum

Skuespillerne fører konferencedeltagerne gennem dilemmaer i borgerens møde med kommunen med 
humor og omtanke

12.00-12.45 Frokost

12.45-13.30 Menneskerettigheder og FN’s handicapkonvention. 
Ved professor, dr. jur Kirsten Ketscher

Kirsten Ketcher fortæller om menneskerettigheder og den nye FN-handicapkonvention, og hvordan disse 
skal overføres til det kommunale niveau. I oplægget vil Kirsten Ketcher desuden komme med bud på, 
hvordan menneskerettigheder skal indtænkes i en handicappolitik, samt hvad de politiske visioner for 
københavnske borgere med handicap bør være.

13.30-14.10 Fra beskyttet til støttet beskæftigelse. 
Ved konsulent Puk Draiby, Socialt Udviklingscenter (SUS)

Mennesker med psykisk funktionsnedsættelse har som alle andre skiftende ønsker til deres arbejdsliv. 
Beskyttet beskæftigelse kan være det rigtige i en periode, men ikke nødvendigvis et helt arbejdsliv. Puk 
Draiby vil fortælle om nye måder at organisere beskæftigelsesindsatsen, så der i højere grad skabes 
mulighed for et arbejdsliv i udvikling, og at indsatsen generelt fremmer en bevægelse væk fra beskyttede 
værksteder til støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Bilag 3. 
KONFERENCE DEN 24. MARTS 2010
PROGRAM
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14.10-14.40 Tilgængelighed og universelt design. 
Ved seniorforsker Camilla Ryhl, Statens Byggeforskningsinstitut

Camilla Ryhl vil på baggrund af sit forskningsarbejde præsentere forskelle ved begreberne tilgængelighed, 
universelt design og design-for-alle samt konsekvenserne af, at FN's handicapkonvention stiller krav til 
både tilgænglighed og universelt design. Hun vil beskrive  begrebernes betydning og relevans i forhold 
til handicappolitik og byggeri og pege på både udfordringer og muligheder for Københavns Kommune. 

14.40-15.10 Kaffe og kage

15.10-15.50 Social viden til gavn. 
Ved konsulent Leif Olsen, Servicestyrelsen

Handicapområdet står overfor en række udfordringer i de kommende år. Der er en stigende efterspørgsel 
efter ydelser og højere krav til kvalitet og indhold. En af forudsætningerne for at løse udfordringerne er 
at sætte fokus på dialog i nationale og internationale netværk og få eksisterende viden omsat til praksis. 
Oplægget vil give nogle bud på, hvordan viden om behov og efterspørgsel, samt forholdet mellem løsninger 
og pris skal i spil for at kvalificere de faglige og politiske beslutnings- og styringsprocesser.

15.50-16.00 Afrunding. 
Ved Mikkel Warming, Socialborgmester og medlem af Handicaprådet
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14.00-14.15 Ankomst i Festsalen på Københavns Rådhus

14.15-14.30 Velkomst v. Anette Laigaard, 
Socialdirektør i Københavns Kommune

DEL 1. DE ØKONOMISKE UDFORDRINGER PÅ HANDICAPOMRÅDET

14.30-15.30 Ole Pass, Socialdirektør i Rødovre Kommune og formand for Socialchefforeningen

Mikkel Warming, Socialborgmester i Københavns Kommune og medlem af Københavns 
Handicapråd

Oplæg om de økonomiske udfordringer på handicap-området, og hvad det betyder for 
handicaprådenes handlerum

15.30-16.00 Pause med kaffe og kage

16.00-17.00 Gruppedrøftelser

Bilag 4. KONFERENCE FOR HANDICAPRÅDENE I 
REGION HOVEDSTADEN, 13. SEPTEMBER 2010 
Program
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DEL 2. HANDICAPKONVENTION OG HANDICAPPOLITIK

17.00-17.45 Rigmor Lond, konsulent i Kommunernes Landsforening

Dorthe Stief Christensen, organisationskonsulent i Danske Handicaporganisationer

Oplæg om implementering af FN’s handicapkonvention

17.45-18.15 Pause med sandwich

18.15-18.45 Kate Bøgh, Socialdirektør i Middelfart Kommune og medlem af Middelfart Handicapråd
                     
Oplæg om implementering af handicappolitik, herunder handicapmainstreaming i den 
kommunale praksis 

18.45-19.00 Afrunding v. Janne Sander, formand for Københavns Handicapråd

Bilag 4. KONFERENCE FOR HANDICAPRÅDENE I 
REGION HOVEDSTADEN, 13. SEPTEMBER 2010 
Program
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