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1. indledning

Handicaprådet har haft endnu et travlt år i 2012 med masser af aktiviteter og spændende debatter. I løbet af året har rådet 
bl.a. sat velfærdsteknologi, tilgængelighed og et rummeligt arbejdsmarked på dagsordenen. 

En af rådets første aktiviteter var afholdelse af en større konference om velfærdsteknologi. Her var kommunens ansatte, poli-
tikere og borgere inviteret til en dag med diskussion af fremtidens velfærd. Der var en god og konstruktiv debat om, hvordan 
velfærdsteknologi kan sikre større selvbestemmelse hos borgeren samtidigt med en mere effektiv opgavevaretagelse for kom-
munen. 

Sagsbehandlingen på Handicapcenter København blev i 2011 udsat for kritik, i den forbindelse arrangerede Handicaprådet et 
møde, hvor borgere og Socialforvaltningen var inviteret til dialog om, hvordan kvaliteten kunne forbedres. Tiden efter den 
rejste kritik har ført til en større bevågenhed og indsats på området. Handicaprådet har valgt at fastholde fokus på kvaliteten i 
sagsbehandlingen indtil et tilfredsstillende niveau opnås. Derfor indkaldte Handicaprådet igen i 2012 til et åbent møde sidst i 
oktober. Her havde borgerne og forvaltning mulighed for at gøre status over resultaterne af Handicapcenter Københavns ar-
bejde det seneste år.

Der bliver gjort meget godt på handicapområdet, og der findes en masse ildsjæle. Derfor oprettede Handicaprådet i 2011 en 
handicappris, der uddeles til en person eller gruppe, der har ydet en særlig indsats.  I 2012 gik prisen til aktivitetskoordinator 
Anker Jørgensen på Lions Kollegiet for hans store engagement og hårde arbejde for beboerne.

Endelig har Handicaprådet i det forgange år fastholdt sit store fokus på samarbejde. Det betyder, at der i henhold til samar-
bejdsaftalerne er afholdt møder med de fleste af Borgerrepræsentationens politiske udvalg, hvor aktuelle handicappolitiske 
problemstillinger blev diskuteret. Ligeledes mødtes Handicaprådet med Hjemmeplejens Brugerråd og Handicapcenterets Cen-
terråd til et fællesmøde, og havde Malmøs Handicapråd på besøg til erfaringsudveksling. 
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1.1. Rådets formål 

Handicaprådets overordnede formål er at sætte fokus på handicappolitiske problemstillinger. Handicaprådet skal derfor råd-
give Københavns Kommune i handicappolitiske spørgsmål og høres vedrørende initiativer, som har betydning for københav-
nere med handicap. Handicaprådets rolle er samtidig at være dialog- og debatskabende. Rådet ser derfor meget gerne, at kø-
benhavnere spiller aktivt ind ved f.eks. at give rådet ideer til emner, som det kan tage på eller belyse nærmere. Rådet behand-
ler dog ikke enkeltsager. 

1.2. Rådets sammensætning

Handicaprådet består af 14 medlemmer. Paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer (DH) er repræsenteret i rådet 
med syv medlemmer, mens de øvrige syv medlemmer er repræsentanter for hvert af de syv politiske udvalg i Borgerrepræ-
sentationen. Den brede repræsentation af handicaporganisationer og politikere i rådet muliggør, at handicappolitikken i Kø-
benhavns Kommune anskues fra samtlige fagpolitiske områder. Dette er væsentligt, da borgere med handicap er en differentie-
ret målgruppe med meget forskellige behov, samtidig med at det understøtter effektueringen af sektoransvaret på tværs af 
kommunernes forvaltninger. Neden for ses en oversigt over Handicaprådets medlemmer i 2012. 

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) Kasper Johansen (B)

Sundheds- og Omsorgsudvalget Bjarne P. Nielsen (F)* Peter Thiele (F)

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

Teknik- og Miljøudvalget Bo Normander (B) Jakob Næsager (C)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Stig Ekman (A) Annette Holst Christensen (A)

Danske Handicaporganisationer Janne Sander, Formand 
(Muskelsvindfonden)

Ikke udpeget

Danske Handicaporganisationer Christina Wandel 
(Spastikerforeningen)

Ikke udpeget

Danske Handicaporganisationer Danielle Pröschold 
(LEV)

Noomi Aida Mortensen 
(Dansk Blindesamfund)

*Erstattede Trine Schaltz i 2012.



5

UDVALg MEDLEM SUPPLEANT

Danske Handicaporganisationer Karsten Kristiansen 
(PTU)

Michael Madsen  
(Dansk Blindesamfund)

Danske Handicaporganisationer Frank Steffensen 
(Dansk Handicap Forbund)

Ikke udpeget

Danske Handicaporganisationer Momme Knudsen 
(Dansk Parkinson Forening)

Susan Johannesen 
(Spastikerforeningen)

Danske Handicaporganisationer Sven Knudsen 
(Dansk Handicap Forbund)

Hans Jørgen Møller 
(Dansk Handicap Forbund)

2. Handicaprådets formelle virke i 2012
Handicaprådet har i 2012 afholdt seks ordinære møder, en konference, samt et borgermøde om kvalitet i sagsbehandlingen. 
Rådet har derudover været engageret i en række sager, der primært har haft aktuel karakter, men også temaer, som rådet ger-
ne 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, læse referater og oplæg fra 
møderne, samt finde rådets høringssvar i deres fulde længde.  

2.1. Ordinære møder 

Rådet har haft særligt fokus på seks temaer i 2012:

1. Pårørendepolitik

2. Tilgængelighed

3. Et rummeligt arbejdsmarked

4. Socialøkonomiske virksomheder

5. Behandling af hjerneskaderamte

6. Børn og ADHD
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Hovedtemaerne vil kort blive præsenteret i det følgende, ellers henvises der til referater fra de enkelte møder, der er tilgæn-
gelige på Handicaprådets hjemmeside. Temadrøftelserne er blevet kvalificeret ved besøg af en række eksterne personer til 
møderne, som kom med oplæg og input til at belyse centrale problemstillinger forud for rådets diskussion af temaerne. 

Ordinært møde den 24. januar 2012
Ved dette mødes satte Handicaprådet fokus på pårørendepolitik. Jan Svensson, Vicecenterchef på Socialforvaltningens Social-
psykiatrisk CenterCity, præsenterede, hvordan Socialforvaltningens pårørendepolitik konkret udmøntede sig i et pårørende 
samarbejde på de botilbud, der er forankret under CenterCity. Psykolog Lone Marker, også fra CentercCity, fortalte om Cen-
terrådets vanskelige opstart, hvor både brugere og pårørendes interesse var meget lille. Det tog centeret konsekvensen af, og 
i dag afholdes der mere uformelle møder og arrangeres aktiviteter på tværs af pårørenderåd. 

Ordinært møde den 17. april 2012
Merete Kristensen, nyuddannet kandidat fra RUC, fortalte om sit speciale, der omhandlede byplanlægning for kørestolsbru-
gere. Hun undersøgte tilgængelighed i København for udvalgte områder i Københavns Kommune og udviklede en række for-
slag til forbedringer. Teknik- og Miljøforvaltningens områdechef Steffen Rasmussen deltog også på mødet, og samlede op på 
kritikken. Han forklarede, at der i forvejen var stort fokus på udfordringerne, da ca. 50 % af byens borgere har direkte eller 
indirekte behov for bedre tilgængelighed. 

Ordinært møde den 12. juni 2012
Regeringens udspil til en fleksjobreform blev sat på dagsordenen. I Københavns kommune er omkring 2000 borgere i fleksjob. 
Dansk Arbejdsgiverforenings underdirektør Erik Simonsen var inviteret til at fortælle om, hvordan DA modtog regeringens 
udspil. Overordnet fortalte han, at en reform kunne være fornuftig, men at udspillet lagde op til et større besvær for arbejdsgi-
veren, hvilket modarbejder større rummelighed på arbejdsmarkedet. Karin Meulegracht fra Jobcenter København deltog på 
mødet, og fortalte kommunens syn på reformen. Derudover fortalte hun om ”Specialindsats handicap; job på særlige vilkår”, 
her er jobcentrets arbejde primært at informere virksomhederne om de mange handicapkompenserende ordninger, der alle-
rede findes. 

Ordinært møde den 13. august 2012
Socialøkonomiske virksomheder kan være en anden vej til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Til dagens møde deltog 
Henrik Riber fra den socialøkonomiske virksomhed Allehånde Catering. Han fortalte om Allehåndes arbejde med uddannelse 
og ansættelse af døve kokke, samt deres relation til kommunen som både leverandør og samarbejdspartner. Direktør for Cen-
ter for Socialøkonomi Bjarne Petersen understregede i sit oplæg vigtigheden i, at disse virksomheder fungerer på markedsvil-
kår, så de ansatte kan bruge det som en trædesten ud til ”A-arbejdsmarkedet”.
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Ordinært møde den 18. september 2012
Efter orientering om budget 2013 var dagens tema: behandling af hjerneskaderamte. Det særlige for denne gruppe af handicap 
er, forklarede HjerneSagens repræsentant Maja Løhr, at disse borgere har et udpræget behov for koordinering af indsats mel-
lem forvaltninger og ringe evne til selv at overskue det. Kommunens nystartede Projekt Erhvervet Hjerneskade blev præsen-
teret som et forsøg på at imødekomme megen af den kritik, bl.a. HjerneSagen har rejst på området. 

Ordinært møde den 28. november 2012
Der er megen diskussion omkring den kraftige stigning i ADHD-diagnoser og folkeskolens håndtering af denne problematik. Til 
forberedelse af foråret 2013’s konference om inklusion satte Handicaprådet ADHD på dagsordenen. Afdelingslæge på Center 
Bispebjergs ADHD-klinik Kirsten Markvardsen forklarede om diagnosticeringen, bl.a. aflivede hun myten om, at det var let at 
få en ADHD-diagnose. Derudover blev behandlingsforløbet på det børne- og ungdomspsykiatriske center beskrevet. Til mødet 
kom Ann Barbara Birkmand, mor til søn med ADHD, og fortalte sin historie om hverdagens udfordringer og problemer med 
en søn med ADHD, og herunder håndtering af kommunens systemer.  

2.2. Kvalitet i sagsbehandlingen

Handicaprådet satte allerede i 2011 fokus på kvalitet i sagsbehandlingen på Handicapcenter København, hvor politikere, med-
arbejdere og borgere i kommunen var inviteret til at diskutere, hvordan kvaliteten kunne forbedres. Her indgik Handicaprådet 
og Socialborgmesteren aftale om, at der skulle følges op efter et år. Derfor blev der sendt invitationer ud til et status- og dia-
logmøde den 31. oktober 2012. 

Til dette møde gjorde Socialborgmester Mikkel Warming, Borgerrådgiver Johan Busse, myndighedschef Vibeke Ries og Vicekon-
torchef Eva Stokbro Jensen status over det foreløbige arbejde. Der var samtidig indbudt til dialog om den fremadrettede proces. 
Socialborgmesteren Mikkel Warming redegjorde for Socialforvaltningens resultater, der indeholdt faldende sagsbunker og sags-
behandlingstider som følge af tilførsel af ekstra ressourcer, deriblandt nedsættelse af en task force. Han gjorde opmærksom på, 
at der dog stadig var lang vej til mål, hvorfor han opfordrede til, at Handicaprådet inviterede til endnu et statusmøde i 2013.

Socialborgmesteren og myndighedschefen for Handicapcenter København havde stor forståelse for den kritik, der blev rejst i 
både i både dagens fremviste videointerviews og kommentarer fra mødedeltagerne. Samstemmigt lovede de, at der blev arbej-
det på højtryk for at nå i mål hurtigst muligt. Borgerrådgiveren Johan Busse medgav, at Socialforvaltningen havde opnået væ-
sentlige forbedringer, og han genkendte billedet med færre klager. Han roste Handicaprådets arrangement, fordi det er med til 
at fastholde over for forvaltningen, at bag hver en fejlbehandlet sag står en frustreret familie med behov for hjælp. 
Handicaprådet ønsker at fastholde fokus på dette arbejde i 2013.
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2.3. Høringer

Handicaprådet var i 2012 høringspart i 13 høringer fordelt på fire af kommunens forvaltninger. I det følgende fremgår en over-
sigt over høringerne og deres forvaltningsmæssige tilknytning. Høringssvarene kan læses i sin fulde længde på Handicaprådets 
hjemmeside www.handicapraad.kk.dk.

DATO HØRINg TILKNyTNINg

Februar 
Kvalitetsstandarder for bo- og dagtilbud på handicap 
og psykiatriområdet. 

Socialforvaltningen

April
Anvendelse af § 123d om alarm og pejlesystemer på 
børneområdet

Socialforvaltningen

April Socialforvaltningens boligplan Socialforvaltningen

April
Evalueringen af brug af rampesten i Københavns 
Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Maj
Nedlæggelse af gruppeordningen for specialelever på 
Sønderbro Skole

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Maj
Retningslinjer for udpegning til afdelingsbestyrelser 
på botilbudsområdet

Socialforvaltningen

Maj
Handicaprådets høringssvar vedr. Social-
forvaltningens kvalitetsmodel på botilbud til voksne 

Socialforvaltningen

Juni
Socialforvaltningens kvalitetsstandarder for 
hjemmehjælp, aflastning og træning 2012

Socialforvaltningen

August Sundhedspolitik på handicapområdet Socialforvaltningen

September
Fysio- og ergoterapeutisk træning i henhold til 
Serviceloven § 52

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Oktober Revideret Handicapplan Socialforvaltningen

September
Handicaprådets høringssvar vedr. budgetforslag 2013 Økonomiforvaltningen

December
Ændring i hjemmeplejens kvalitetsstandarder Socialforvaltningen
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2.4. Budget

Handicaprådet fik med budgetaftalen 2008 bevilliget budget-midler for perioden 2009-2012. Budgetmidlerne skal dække se-
kretariatsbistand og øvrig drift. Ved budgetaftalen i 2012 blev Handicaprådets finansiering sikret en permanent plads i budget-
tet fremover. 
 

HAnDicAPRåDETS BuDgET
2010 2011 2012
895.000 900.000 916.000

3. samarbejde og erfaringsudveksling 
Handicaprådet har i 2012 fortsat haft fokus på samarbejde. I den forbindelse har Handicaprådet, jf. samarbejdsaftalerne, afholdt 
møder med størstedelen af de politiske udvalg. Derudover har Handicaprådet afholdt et fællesmøde med Centerrådet og 
Brugerrådet, samt mødtes med Malmøs Handicapråd. 

3.1. Samarbejdsmøder med udvalgene
 
Handicaprådet har indgået samarbejdsaftaler med de fleste politiske udvalg i Københavns Kommune. Indholdet af samarbejds-
aftalerne er et forpligtende samarbejde mellem Handicaprådet og de respektive 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 i 2012 afholdt møder med føl-
gende udvalg:

Børne- og ungdomsudvalget den 21. marts 2012 
Børne- og Ungdomsborgmester Anne Vang præsenterede status på specialreform og inklusionsindsatserne på skoleområdet, 
herunder særligt med fokus på etablering af inklusionspædagoger på skolerne, inklusionsparat indretning og generel kompe-
tenceudvikling af både lærere og ledelse. Handicaprådet foreslog, at børn med handicap, der er inkluderet i almenskolen, ligeså 
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vel som børnene på specialskolerne skulle have mulighed for at modtage den nødvendige fysioterapeutiske træning på skolens 
område. Afslutningsvis blev tilgængelighed for byens skoler drøftet, hvor Handicaprådet ønskede at blive inddraget tidligere i 
processen vedrørende anlægssager.

Sundheds- og Omsorgsudvalget den 29. marts 2012
Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen orienterede om opfølgning fra et dialogmøde den 3. februar 2011, hvor 
Handicaprådet var kommet med en række konkrete anbefalinger ang. Sundhedshusenes tilgængelighed og sundhedspolitikken 
for borgere med handicap. Sundhedshusenes tilgængelighed var blevet forbedret siden sidste møde ved at etablere handicap-
parkering, talegenkendelse i elevatorer og installation af teleslynge i mødelokalerne. Sundhedspolitikken var som følge af Han-
dicaprådets anbefalinger blevet udvidet til også at sætte fokus på hjælp til øget aktivitet og rygestop over for borgere med 
handicap. Budgettet blev herefter drøftet, hvor Handicaprådet foreslog, at man i stedet for at skære i ledsagerordningens min-
dreforbrug differentierede den, så de der har behov kunne få mere end de 15 timer om måneden. I forlængelse af Handicaprå-
dets konference om velfærdsteknologi takkede Udvalget for rådets konstruktive tilgang til mulighederne på dette område. 
Endelig blev der redegjort for reformprogrammet ”aktiv og tryg hele livet”.

Socialudvalget 30. maj 2012
Socialborgmester Mikkel Warming orienterede om processen for budget 2013, og præsenterede herunder Socialudvalgets 
sparekatalog, som indeholder en oversigt over forslag til besparelser på det sociale område. Handicaprådet blev opfordret til 
at melde tilbage vedrørende rådets vurdering af de pågældende spareforslag, f.eks. ændret administrationstakst til BPA, imple-
mentering af velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler. Socialborgmesteren redegjorde for 
status på ”kvalitet i sagsbehandlingen” i Handicapcenter København, hvor Handicaprådet blev rost for at være en konstruktiv 
spiller i sagen. Der blevet orienteret om, at der var afsat flere midler til en Task Force, hvorfor man forventede betragtelig 
forbedringer inden udgangen af året. Afslutningsvis blev der redegjort for planer om øget brug af velfærdsteknologi og digitali-
sering, samt status på Socialforvaltningens boligplan. 

Økonomiudvalget den 22. august 2012
Overborgmester Frank Jensen bød velkommen til dette møde, hvor budget for handicapområdet, den supplerende budget-
model og Handicaprådets bevilling blev drøftet som det første. Muligheden for at bevillingen blev gjort permanent blev drøftet, 
hvilket blev vedtaget ved budgetforhandlingerne for 2013. Herefter fulgte en opfølgning på det seneste samarbejdsmøde, hvor 
Handicaprådet ønskede ændringer i reglerne for handicapkørsel, således at chaufføren må følge borgeren helt hen til adressens 
dør. Dette har ført til et møde mellem Movia og DH. Når der er blevet udarbejdet en specifikation fra DH med en kort-
lægning af behovet, vil Økonomiforvaltningen sende forslaget i høring. Endvidere blev Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde 
med tilgængelighed drøftet, men også tilgængeligheden på kk.dk blev diskuteret. Handicaprådet orienterede om sit fortsatte 
fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, tilgængelighed i offentlige bygninger og et nyt samarbejde med Wonderful Copenhagen. 
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3.2. Fællesmøde med centerråd og Brugerråd

Den 11. september 2012 afholdte Handicapcentrets Centerråd, Hjemmeplejens Brugerråd og Handicaprådet et fællesmøde, 
hvor temaet var effektiviseringer gennem øget brug af digitaliseringen, nye teknologiske hjælpemidler samt en større satsning 
på hjemmetræning i hjemmeplejen. 

Luise Fentz, der er digitaliseringskonsulent i Socialforvaltningen, præsenterede kommunernes digitaliseringsstrategi for 2012-
2015, hvor målet er, at 80 % af alle borgere bruger e-boks. Ida Stephens og Joan Bendix, konsulenter fra Projekt Hverdagstræ-
ning i hjemmeplejen, introducerede grundtanken bag deres arbejde med hverdagstræning, og hvordan dette skulle føre til øget 
selvstændighed og selvhjulpenhed på længere sigt. Afslutningsvis præsenterede Områdechef for Hjælpemidler og Biler i Handi-
capcenter København, Christine Jensen, det nystartede projekt om teknologiske hjælpemidler, der grundlæggende har til for-
mål at finde på smartere løsninger til selvhjulpenhed. 

3.3. Møde med Malmøs Handicapråd

Den 14. marts 2012 blev Malmøs Handicapråd inviteret til København. Der var sat erfaringsudveksling på tværs af landegræn-
ser på dagsordnen, og det med særligt fokus på botilbud til borgere med Handicap. Til dette møde var der oplæg fra Lasse 
Steensland, Centerchef for Socialforvaltningens Center for Autisme og Specialpædagogik. Han præsenterede et eksempel på et 
velfungerende københavnsk botilbud. Katrine Madsen, konsulent i Socialforvaltningens Kontor for Byggeri og Kontrakt fortalte 
om Socialforvaltningens boligplan og diskuterede fordele og ulemper ved at bygge efter henholdsvis serviceloven og almenloven.  
Det blev ved mødet besluttet, at samarbejdet skulle fortsætte i 2013, hvor Handicaprådet besøger Malmø.

4. Handicappolitik
Handicaprådet har været involveret i tilblivelsen af kommunens handicappolitik og er fortsat engageret i udviklingen af denne. 
Det er op til kommunen at sikre, at kommende tiltag og initiativer opfylder handicappolitikkens målsætninger. Hvert andet år 
revurderes handicappolitikken, hvor status og handleplaner bl.a. rapporteres til Handicaprådet. Dette arbejde foregik ikke i 
2012, men tages op igen i 2013. 
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Handicapprisen uddeles hvert år den 3. december 2012 i forbindelse med markeringen 
af FN ś Internationale Handicapdag.  

Prisvinderen vil få overrakt prisen af formanden for Handicaprådet i følge med en 
pressefotograf mhp. offentliggørelse på hjemmesider og lokalpressen.

Hvem kan indstilles som kandidat til årets Handicappris?

• Borgere med bopæl i Københavns Kommune, som har ydet en særlig indsats til 
 gavn for børn og/eller voksne med handicap i kommunen.
• En borger med handicap der på trods af et eller fl ere svære handicap har bevaret
 et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre.
• En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage 
 til at forøge livskvaliteten hos mennesker med handicap.
• En forretning eller virksomhed i Københavns Kommune, der er indrettet, så den 
 i særlig grad tilgodeser behov hos mennesker med handicap.
• Ansatte i Københavns Kommune der gennem deres arbejde udviser en særlig 
 interesse, omsorg eller konkret indsats til gavn for mennesker med handicap.

Hvad kan være baggrunden for indstillingen?

• En særlig indsats i forhold til en enkelt borger eller familie der sikres bedre livs-
 vilkår og livskvalitet.
• En særlig indsats fra en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende.
• En særlig indsats i forbindelse med aktiviteter f.eks. fritid, behandling, pædagogisk 
 arbejde, boligforhold for mennesker med handicap eller information i bred forstand.
• En særlig indsats ydet af en forretning eller virksomhed f.eks. med henblik på at 
 skabe bedst mulig handicaptilgængelighed eller erhvervsmæssige tiltag for at sikre 
 mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Handicaprådet i Københavns Kommune ønsker 
at belønne et særligt initiativ og kreativitet for at 
fremme borgere med handicaps muligheder for at 
deltage i samfundslivet med en handicappris. 

 
HANDICAPPRIS 
2012

HANDICAPRÅDETS

4.1. Handicaprådets Handicappris 2012

For andet år i træk uddeler Handicaprådet en handicappris til en ildsjæl på handicapområdet, det værende en person, institu-
tion, forening eller ansat. Prisen uddeles den 3. december i forbindelse med FN’s Handicapdag. 

Der var i 2012 mange gode indstillinger til årets Handicappris. Handicaprådet valgte, at Anker Jørgensen, aktivitetskoordinator 
på Lions Kollegiet skulle modtage årets pris. Handicaprådet lagde særlig vægt på, at Anker har gjort en indsats udover det sæd-
vanlige for at sikre beboerne på Lions Kollegiet en indholdsrig hverdag. Dette ved at have øje for beboernes styrker frem for 
svagheder, og med konstant gå-på-mod og opfindsomhed. Desuden var hans store arbejde for at sikre et godt samarbejde 
med botilbud inden og uden for kommunens grænser, samt at han lægger en stor indsats i arbejdet med Lions kollegiets bru-
gerråd. Det var en mor til en af beboerne, der indstillede Anker til årets Handicappris.

Fra venstre Formand Janne Sander, 
næstformand Jonas Bjørn Jensen,  

Socialdirektør Anette Laigaard og 
prisvinderen Anker Jørgensen
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4.2. Konference om fremtidens velfærd

Handicaprådet afholdte den 21. februar 2012 en større konference om fremtidens velfærd for borgere med handicap. Dagens store 
spørgsmål var: ”Hvordan kan velfærdsteknologi hjælpe borgere med handicap til en lettere hverdag med mere selvbestemmelse?” 

Deltagerne var interesserede borgere, medlemmer af Borgerrepræsentationen, repræsentanter fra handicaporganisationerne 
og medarbejdere i Københavns Kommunes forvaltninger.

Konferencen bød på en række interessante oplægsholdere, der hver især bidrog med perspektiver til debatten. Oplægshol-
derne var: Formand for Dansk Handicap Forbund Stig Langvad, Troels Oliver Vihelm Pedersen fra Center for Robotteknologi, 
Kasper Nizam fra Social Udviklingscenter, projektleder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dorthe Solgaard og endelig 
Claus F. Nielsen fra Delta. 

Fælles for dagens oplæg var en optimisme med hensyn til, at velfærdsteknologi kan sikre øget livskvalitet og større selvstæn-
dighed for borgerne, men at det er afgørende, at teknologierne med Socialborgmester Mikkel Warmings ord aldrig alene må 
være et spørgsmål om besparelser. 

De omkring 180 deltagere til årets konference om velfærdsteknologi
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5. Visioner for Handicaprådets arbejde i 2013

Det er i 2013 valgår. Det betyder, at valgperioden for både medlemmer af borgerrepræsentationen og Handicaprådet lakker 
mod enden. Det giver en god anledning til at gøre status over rådets gennemslagskraft og arbejdsform. Det er vigtigt, at der 
rådets arbejde fremover bakkes op af stabilt højt fremmøde for at kunne fortsætte et godt samarbejde med alle kommunens 
politiske udvalg. Handicaprådet vil sikre, at mennesker med handicap opnår samme fuldgyldige status i alle dele af kommunens 
politikker og visioner som alle øvrige medborgere. 

Med udsigt til valghandling i november vil Handicaprådet i samarbejde med Danske Handicaporganisationer invitere alle inte-
resserede borgere til Valgmøde for at give politikerne mulighed for at præsentere deres visioner for det handicappolitiske 
område.

Handicaprådet vil fortsætte sit fokus på kvalitet i sagsbehandlingen. Handicaprådet vil følge Handicapcenter Københavns rolle 
og deres nye initiativer på området. Handicaprådet vil gøre dette gennem afholdelse af temamøde om kvalitet i sagsbehandling.
Handicaprådet uddeler også i 2013 årets handicappris til en person eller gruppe, der har leveret en særlig indsats for byens 
borgere med handicap.  Handicapprisen skal anses som en opmuntring til prismodtageren og samtidig tjene som inspiration 
for andre.
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BilAg 1. PROgRAM FOR vElFæRDSTEKnOlOgiKOnFEREncEn

PROgRAM 

12.00-12.30 Ankomst og let frokost i Festsalen på Københavns Rådhus

12.30-12.40 Velkomst v/ Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune, Janne Sander

Del 1: Hvilke behov og ønsker har borgere med handicap til fremtidens velfærd?

12.40-13.00

Fremtidens velfærd – et værdigt liv med velfærdsteknologi
v/ Stig Langvad, Danske Handicaporganisationer 
Oplæg om, hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan gøre kolde hænder varme, og på den måde skabe 
bedre tid til den personlige, nærværende og værdige omsorg for borgere med handicap.

13.00-13.15
Et borgerperspektiv på fremtidens velfærd 
Videoindslag med borgere med handicap om hvilke behov og ønsker, de har til fremtidens velfærd. 

Del 2: Hvilke velfærdsteknologiske muligheder eksisterer der, og hvordan matcher de borgernes behov og ønsker?

13.15-13.45

Velfærdsteknologi – nye muligheder for at være selvhjulpen 
v/ Teamleder Troels Oliver Vilms Pedersen, Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi 

Oplæg om de teknologiske muligheder i dag 

13.45-14.15

Kommunikationsteknologi med fokus på øget livskvalitet v/ chefkonsulent Kasper Nizam, SUS 
Oplæg om projekt ”Implementering af teknologi” til borgere med handicap med fokus på kommunikation, 
teknologi og livskvalitet.

14.15-14.35 Pause med kaffe og kage

14.35-15.00

Den velfærdsteknologiske bydel – brug af teknologier i kommunal praksis  
v/ Projektleder Dorthe Solgaard Pedersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Oplæg om, hvordan Københavns Kommune arbejder med velfærdsteknologier med fokus på muligheder 
og konsekvenser forbundet hermed. 

15.00-15.15
 Et indblik i et SMART HOME

Et videoindslag, der viser et hjem, hvor velfærdsteknologier bliver brugt i praksis.  

15.15-15.45

Visioner for fremtidens velfærd 
v/ Civilingeniør og seniorkonsulent Hans Jørgen Brodersen og John Paulin Hansen

Kig ind i fremtiden og se, hvordan Anne, Hanne og Peter bor i 2020. 

15.45-16.00 Afrunding v/ Socialborgmester Mikkel Warming
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