
Handicaprådet i 
Københavns 
Kommune

Årsberetning

2013



2

indhold

1 IndlednIng   3

1.1 Rådets formål   4

1.2 Rådets sammensætning 4

2 HandIcaprådets formelle vIrke I 2013   6

2.1 Handicaprådsmøder 6

2.2 Kvalitet i sagsbehandlingen 9

2.3 Høringer 10

2.4 Budget 11

3 samarbejde og erfarIngsudvekslIng   11

3.1 Samarbejdsmøder med udvalgene 11

3.2 Fællesmøde med Centerråd og Brugerråd 13

4 HandIcappolItIk   13

4.1 Valgmøde den 22. oktober 2013 14

4.2 Konference om inklusion i folkeskolen 14

5 HandIcapprIsen 2013   16

6 vIsIoner for HandIcaprådets arbejde I 2014   18



3

1 indledning

2013 var det sidste år i dette Handicapråds valgperiode. 
Det har været endnu et travlt år med masser af aktivi-
teter og spændende debatter. Rådet har bl.a. afholdt 
en konference om inklusion, et valgmøde, uddelt handi-
capprisen og varetaget de formelle møder i både rådet 
og med kommunens politiske udvalg. 

Et af årets første projekter var afholdelse af en større 
konference om inklusion i folkeskolen. Konferencen 
blev afholdt midt i lockouten af landets lærere, så til 
lyden af protester på Rådhuspladsen opstod der en 
konstruktiv og saglig debat i Rådhusets festsal mellem 
kommunens borgere, politikere og ansatte. På dagen 
blev det vist, at en vellykket inklusion i folkeskolen er 
grundlaget for inklusion senere i livet, og giver mulig-
hed for at skabe et mere rummeligt og tolerant sam-
fund. Dette vil dog kun ske, hvis der med krav til øget 
rummelighed, følger ressourcer og vilje til faktisk at 
fuldføre projektet. 

Sagsbehandlingen på Handicapcenter København har 
været udsat for massiv kritik, der har ført til en større 
bevågenhed og indsats på området. Handicaprådet har 
valgt at fastholde et skarpt fokus på kvaliteten i sagsbe-
handlingen, indtil det når et tilfredsstillende niveau. I 
2013 kulminerede dette i oprettelsen af et Forældreråd 
i Handicapcenteret, som Handicaprådet fremadrettet 
ser frem til at samarbejde med om at sikre en ordentlig 
standard i sagsbehandlingen på Handicapcenteret. 

Det er vigtigt for Handicaprådet at understrege, at 
kvaliteten i sagsbehandlingen skal løftes for alle borgere 
med handicap, og ikke alene for familier med handicap-
pede børn. 

Der bliver gjort meget godt på handicapområdet, og 
der findes en masse ildsjæle, som ikke altid får den ros 
og opmærksomhed, de fortjener. Derfor oprettede 
Handicaprådet i 2011 en handicappris, der uddeles til 
en person eller gruppe, der har ydet en ekstra indsats.  
I 2013 gik prisen til Svend Aage Knudsen, som er en 
stærk frivillig i Københavns Idræts Forening for Udvik-
lingshæmmede (KIFU). Han fik prisen for sit store en-
gagement i foreningen gennem mere end fire årtier.

Endelig har Handicaprådet i det forgange år fastholdt 
sit store fokus på samarbejde. Det betyder, at der i hen-
hold til samarbejdsaftalerne er afholdt møder med de 
fleste af Borgerrepræsentationens udvalg, hvor aktuelle 
handicappolitiske problemstillinger blev diskuteret. Lige-
ledes mødtes Handicaprådet med Hjemmeplejens Bru-
gerråd og Handicapcenterets Centerråd til et fælles-
møde. Derudover har Handicaprådet afholdt møder 
med forskellige forvaltninger om alt fra offentlig trans-
port, udformningen af en ny struktur for kommunens 
10. klasser og sikring af tilgængelighed for kommunens 
nye hjemmeside.
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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 f.eks. at give ideer til emner, som kan tages 
på dagsordnen eller belyses nærmere ved offentlige temamøder. Rådet behandler dog ikke enkeltsager. 

Handicaprådets opgaver er beskrevet mere konkret i rådets forretningsorden, som er skrevet med udgangspunkt 
i Socialministeriets bekendtgørelse. Forretningsordenen kan findes på www.handicapraad.kk.dk. 

1.2 rådets sammensætning

Handicaprådet består af 14 medlemmer. Paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer (DH) er repræsen-
teret i rådet med syv medlemmer, mens de øvrige syv medlemmer er repræsentanter for hvert af de syv politiske 
udvalg i Borgerrepræsentationen. Den brede repræsentation af handicaporganisationer og politikere muliggør, at 
handicappolitikken i Københavns Kommune anskues fra samtlige fagpolitiske områder. Dette er væsentligt, da bor-
gere med handicap er en differentieret målgruppe med meget forskellige behov, samtidig med at det understøtter 
effektueringen af sektoransvaret på tværs af kommunernes forvaltninger. Over for ses en oversigt over handicaprå-
dets medlemmer i 2013:
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HandIcaprådets medlemmer I 2013: 

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, landsforeningen for udviklings-
hæmmede)

noomi Aida Mortensen 
(Dansk Blindesamfund)

Danske Handicaporganisationer Karsten Kristiansen 
(PtU, landsforeningen af polio-, tra-
fik- og ulykkesskadet)

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 A. Knudsen 
(Dansk Handicap Forbund)

Hans Jørgen Møller 
(Dansk Handicap Forbund)

* Christina Wandel udtrådte af rådet pr. 1. oktober 2013. 
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2 Handicaprådets formelle virke i 2013

Handicaprådet har i 2013 afholdt seks ordinære møder og udarbejdet 12 høringssvar. Rådet har derudover 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, læse refera-
ter og oplæg fra møderne, samt finde rådets høringssvar i deres fulde længde.  Som noget nyt kan Handicaprådet 
nu også følges på de sociale medier på www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad .

2.1 Handicaprådsmøder 

1. unge med handicap

2. kommunens nye styringsmodeller

3. Handicapcenter københavn og det nye sociale tilsyn

4. reform af fleksjob- og førtidspensionsordningen

5. tilgængelighed 

6. ”det er ikke et handicap”- kampagnen

 
Hovedtemaerne vil kort blive præsenteret i det følgende, ellers henvises der til referaterne fra de enkelte møder, 
der er tilgængelige på Handicaprådets hjemmeside: www.handicapraad.kk.dk. temadrøftelserne er blevet kvalifi-
ceret 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. 

Handicaprådsmøde den 22. januar 2013 

Unge med Handicap
Handicaprådet havde besøg af repræsentanter fra Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), der for-
talte om, hvordan de arbejder for, at unge med handicap får øjnene op for de ressourcer, de hver især ligger inde 
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med. Det er SUMHs opfattelse, at der er en slagside ved kampen for rettigheder og øget kompensation, nemlig 
at mennesker med handicap – særligt de unge – vokser op med opfattelsen af at være en byrde for både samfun-
det og familien. Derfor er SUMHs uddannelse af rollemodeller og projektet ”foreninger for alle” ekstra vigtig. 
Her får de unge øjnene op for, at de også har masser af byde på. Efter SUMHs oplæg fik rådet besøg af Område-
chef Merete Lefeldt fra Handicapcenter København, der fortalte om ledsagerordningens muligheder. Mødet blev 
rundet af med et forslag om, at SUMH og kommunen skal være bedre til at bruge hinanden – særligt når det gæl-
der videreformidling af tilbud til unge med handicap. 

Handicaprådsmøde den 7. marts 2013

Kommunens nye styringsmodeller
På baggrund af at der gennem en årrække er blevet implementeret en hel del nye styringsinstrumenter i Social-
forvaltningen, ville Handicaprådet gerne skabe et overblik over disse modeller, og hvordan de spiller sammen. 
Embedsmænd fra Socialforvaltningen var inviteret til at redegøre for Voksen Udredningsmetoden (VUM), bud-
getfordelingsmodel på bo- og dagtilbud, forandringskompasset og Akkrediteringsmodellen. Endelig blev tillidsre-
formen og dens hensigter også præsenteret. Efter denne redegørelse var tre medarbejdere fra Socialforvaltnin-
gens tilbud blevet inviteret til at fortælle om, hvordan disse redskaber fungerer i hverdagen med borgerne. På 
baggrund af disse erfaringer blev fordele og ulemper drøftet om f.eks. tid til dokumentation som tages fra tiden 
med borgeren, datasikkerhed og redskabernes evne til at sikre øget fokus på en enkelte borger på tilbuddene.

Handicaprådsmøde den 29. maj 2013

Handicapcenter København og det nye sociale tilsyn
På baggrund af forårets markante medieomtale af særligt børnehandicapområdet var Socialforvaltningens direk-
tør Anders Kirchhoff blevet inviteret til at gøre rede for denne proces og for den nye plan for børnehandicapom-
rådet. Der blev redegjort for artikelserien i Politiken, samt for baggrunden for genopretning af gamle sager, og 
hvordan dette har medført, at der er kommet et stort fokus på lovmedholdelighed. Den nye handleplan på børne-
handicapområdet blev ligeledes præsenteret, særligt ideerne om et familiehus, koordinerende sagsbehandlere og 
den fremtidige dialog mellem borgere og forvaltning blev diskuteret. Efter oplæg og diskussion blev det nye sociale 
tilsyn præsenteret, som betyder, at driftstilsynet for Københavns tilbud overgår til Frederiksberg Kommune, og 
Socialforvaltningen skal stille med medarbejdere til denne overdragelse. 
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Handicaprådsmøde den 27. august 2013

Reform af førtidspension og fleksjob 
Reformen af fleksjob og førtidspensionen trådte i kraft den 1. januar 2013, og det har i Københavns Kommune 
resulteret i en sagspukkel med ansøgninger om førtidspension på det foreliggende grundlag. Denne sagsbunke var 
inden mødet blevet omtalt i pressen, idet borgerne blev stillet en sagsbehandlingstid på et år i udsigt, hvilket er 
mere end 4 gange så lang tid som normalt. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Socialforvaltningen 
var mødt op for at redegøre for deres respektive andel i behandlingen af ansøgninger om tildeling af førtidspen-
sion og fleksjob. Endvidere blev der gjort rede for reformens umiddelbare effekter. Endelig var formanden for 
Landsforeningen for Førtidspensionister blevet inviteret for at fortælle om borgerperspektivet ift. denne reform. 
Handicaprådet var særligt interesseret i, hvilke borgergrupper der ville blive undtaget for de skrappere krav til 
unge under 40 år, hvorvidt der var fleksjob til de borgere, der kun kan arbejde ganske få timer ugentligt, og hvor 
længe man forestillede sig, at unge under 40 år skal tilbydes ressourceforløb. 

Handicaprådsmøde den 1. oktober 2013

Tilgængelighed 
Mødet blev indledt med en præsentation af Socialforvaltningens strategi for velfærdsteknologi, men derefter var 
dagsordenen helliget diskussionen af, hvordan Københavns Kommune kunne blive bedre til at sikre tilgængelighed 
for alle byens borgere. For at belyse dette var to embedsmænd fra Malmø Kommune blevet inviteret til at for-
tælle om deres arbejde med tilgængelighed. Her blev det præsenteret, hvordan Malmø har et sekretariat til at 
behandle borgerhenvendelser alene vedrørende tilgængelighedsproblematikker i byen, samt at der var en årlig 
pulje til tilgængelighedsforbedrende tiltag. Derudover var Områdechef i Center for trafik i teknik og Miljøfor-
valtningen blevet inviteret til at fortælle om de igangværende projekter. Endelig var Sif Holst fra Bygge- og trafik-
politisk udvalg i Dansk Handicapforbund mødt op for at fortælle om, hvordan hun så, at Kommunen kunne for-
bedre tilgængeligheden i byen. Handicaprådsmedlem Bo normander kom med fire konkrete forslag til, hvordan 
tilgængeligheden fremover kunne sikres. Det blev aftalt, at Handicaprådet fremover vil arbejde mere målrettet 
for at lægge pres på, at tilgængeligheden i byen forbedres væsentligt. 
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Handicaprådsmøde den 2. december 2013

”Det er ikke et handicap”
Dette møde var afslutningen på fire års arbejde i Handicaprådet. DR og Socialstyrelsen har indledt et samarbejde 
om en kampagne kaldet ”Det er ikke et handicap” til formål at nedbryde fordomme om mennesker med handicap. 
thomas Skov gaardsvig, der var vært på kampagnen, fortalte om projektet og hans personlige oplevelser herfra.
Her blev vist videoer fra kampagnen og livligt diskuteret, hvordan man sikrer, at borgere med handicap mødes 
fordomsfrit og med forståelse. Diskussionen fik afdækket forskelle i opfattelsen af, hvor langt man var kommet 
ift. at sikre respekt for mennesker med handicap. 

 

2.2 kvalitet i sagsbehandlingen

Det er forsat højt prioriteret for Handicaprådet, at sagsbehandlingen på Handicapcenter København er af høj 
kvalitet. Dette forstået som, at borgerne møder systemet som medspillere og ikke som modstandere, at afgørel-
serne er i overensstemmelse med gældende lovgivning og endelig at sagerne afgøres inden for rimelig tid. 
Idet der i år opstod offentlig debat om særligt sagsbehandlingen på børnehandicapområdet, hvilket resulterede i 
en ny handleplan, herunder oprettelsen af et nyt forældreråd, besluttede Handicaprådet at udsætte sit årlige 
møde om status på kvalitet i sagsbehandlingen på Handicapcenteret. Mødet forventes afholdt i efteråret 2014, og 
kadencen mellem disse møder fastholdes, indtil sagsbehandlingen når en varig høj kvalitet. 
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2.3 Høringer

Handicaprådet var i 2013 høringspart i 14 høringer fordelt på fem af kommunens forvaltninger. I det følgende 
fremgår en oversigt over høringerne og deres forvaltningsmæssige tilknytning. Høringssvarene kan læses i sin fulde 
længde på Handicaprådets hjemmeside www.handicapraad.kk.dk.

MODtAgEt HØRIng tILKnytnIng

Januar Funktionsprogram for skolerne Børne- og Ungdomsforvaltningen

Februar Kvalitetsstandarder for Københavns Kommunes 
krisecentre

Socialforvaltningen

Februar Kvalitetsstandarder for bo- og dagtilbud på 
handicap og psykiatriområdet

Socialforvaltningen

Februar Bydelsplaner Økonomiforvaltningen 

Maj Københavns kommunes handicappolitik Socialforvaltningen

Juni Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- 
og Ungepolitik

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Socialforvaltningen

Juni Udbud af personlig og praktisk hjælp Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

September Københavns budgetaftale 2014 Økonomiforvaltningen 

Oktober Kvalitetsstandarder og indsatskatalog for 2014 Socialforvaltningen

Oktober Sagsbehandlingsfrister ved nye lovbestemmelser i 
Socialforvaltningen

Socialforvaltningen

november Funktionskrav i udbud på reklamebærende 
byudstyr og buslæskærme

teknik- og Miljøforvaltningen 

november ny struktur på 10. klassecenter Børne- og Ungdomsforvaltningen

December Faglig udmøntning af folkeskolereformen Børne- og Ungdomsforvaltningen 
(høringssvar afgives i januar 2014)

December Placering af nye toiletenheder i København teknik og Miljøforvaltningen. 
(høringssvar afgives i januar 2014)
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2.4 budget 

Handicaprådet fik med budgetaftalen 2008 bevilliget budgetmidler for perioden 2009-2012. Budgetmidlerne skal 
dække sekretariatsbistand og øvrig drift. Ved budgetaftalen for 2013 blev Handicaprådets midler sikret en fast plads 
i budgettet fremover. 

2010 2011 2012 2013

895.000 900.000 916.000 956.000

3 samarbejde og erfaringsudveksling 
Handicaprådet har i 2013 fortsat haft fokus på samarbejde. I den forbindelse har Handicaprådet jf. samarbejdsafta-
lerne afholdt møder med fire af de politiske udvalg. Derudover har Handicaprådet afholdt et fællesmøde med Han-
dicapcenterets Centerråd og Hjemmeplejens Brugerråd.
 

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 de respektive udvalg. Samarbejdet 
indebærer, at der årligt afholdes møde mellem Handicaprådet og det pågældende udvalg. Formålet med samar-
bejdsaftalerne er at sikre en løbende dialog med udvalgene for at gøre opmærksom på handicappolitiske hensyn. 
Handicaprådet har i 2013 afholdt møder med følgende udvalg:

børne- og ungdomsudvalget 13. marts 2013
Handicaprådet talte med udvalget om nedskæringerne på specialområdet, hvor man vil erstatte lærertimer med 
pædagogtimer på nogle af specialskolerne. Handicaprådet understregede, at man var bekymret for, hvordan disse 
børn blev sikret ordentlig og forberedt undervisning. Dernæst opfordrede Handicaprådet til, at der blev stillet 
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krav til specialskolerne om, at de skulle have en seksualpolitik for at undgå udvikling af usund seksualitet, og mod-
virke den øgede risiko for overgreb inden for specialområdets skoler og institutioner. Handicaprådet ønskede 
derudover, at der blev implementeret en handicappolitik på almenskolerne, der kunne gøre det, at omgås med 
mennesker med handicap til en mere naturlig del af børns skolegang. Afslutningsvis opfordrede Handicaprådet til, 
at Børne- og Ungdomsudvalget gjorde mere ud af at få etableret et samarbejde med de frivillige organisationer 
f.eks. SUMH, der kan medvirke til at øge oplysningen om børn og unge med handicap. 

sundheds- og omsorgsudvalget 6. marts 2013
Handicaprådet var inviteret til at deltage i udvalgets budgetseminar, hvor Handicaprådets formand holdt et oplæg 
med kommentarer til de foreløbige budgetudspil på sundheds- og omsorgsområdet. I udgangspunktet roste rådet 
udvalget for at have udarbejdet rimelige forslag, som Handicaprådet anskuede som værende reelle effektiviserin-
ger og ikke servicereduktioner. Der var dog enkelte bekymringer, der gælder forslagene om: ændringer i tøjvask- 
og indkøbsordningerne, harmoniseringen af befordring til genoptrænings- og aktivitetstilbud, og det forventede 
besparelsespotentiale i forbindelse med hverdagsrehabilitering på 5 mio. kr. som, vurderede Handicaprådet, var 
al for optimistisk. Der blev desuden fremført nogle konkrete ønsker til budgettet: bedre boliger til ældre med 
handicap og muligheden for at oprette bofællesskaber, én indgang til kommunen og bedre koordination af tilbud-
dene samt forbedringen af tilgængeligheden på byens sundhedshuse. 

socialudvalget 22. maj 2013
Budgetforslagene for 2014 blev gennemgået, hvor den gennemgående tanke var, at der skulle laves en tidligere og 
forbyggende indsats. Dette forventedes at gavne både borgere og økonomien. Dernæst blev den nye handleplan 
på børnehandicapområdet diskuteret. Handicaprådet bakkede op om handleplanens initiativer om at opføre et 
familiehus, indføre koordinerende sagsbehandlere og arbejde generelt på kommunikationen mellem Handicapcen-
ter København og borgerne. Rådet bemærkede, at særligt den koordinerende sagsbehandler også ville gavne de 
voksne borgere med handicap. Endelig ville Handicaprådet i forlængelse af den nye børnehandleplan diskutere, 
hvordan samarbejdet mellem Socialudvalget og Handicaprådet skulle fungere i fremtiden, idet der tilsyneladende 
fandtes mere effektive måder at få politikernes opmærksomhed på end ved at gå i dialog. 

Økonomiudvalget 27. august 2013
Det årlige møde med Økonomiudvalget havde vanen tro en tætpakket dagsorden. Først og fremmest blev æn-
dringerne på børnehandicapområdet i forbindelse med lancering af en ny handleplan diskuteret, og Handicaprå-
det understregede vigtigheden i, at områdets øvrige borgere ikke blev glemt. Handicaprådet argumenterede for, 
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at den supplerende budgetmodel blev gjort permanent. Fra sidste års møde blev digitaliseringsprocessen, struk-
turreformen i kommunen og spørgsmål vedrørende handicapkørsel og handicaptoiletter ved metrobyggeriet 
drøftet. Afslutningsvis ville Handicaprådet gerne evaluere samarbejdet de seneste fire år. 

3.2 fællesmøde med centerråd og brugerråd

Den 14. marts 2013 afholdte Handicapcenterets Centerråd, Hjemmeplejens Brugerråd og Handicaprådet et fælles-
møde. 

Dagsordenen bød først på en gensidig orientering om rådenes arbejde det seneste år. Dernæst gav Svend Svend-
sen, visitationschef i hjemmeplejen, en status på arbejdet med hverdagstræning i hjemmet. Evalueringen viste, at 43 
pct. var blevet selvhjulpne efter forløbet, 17 pct. delvis selvhjulpne, men 40 pct. havde ikke haft gavn af hverdagstræ-
ningen. Derudover blev det oplyst, at det 12 ugers forløb kunne forlænges, hvis nødvendigt.
Herfra fulgte et punkt omkring kompetenceudvikling af den sociale hjemmepleje for at skabe en bedre sammen-
hæng mellem bestiller og udfører, og skabe et højt fagligt niveau for alle faggrupperne i den sundhedsfaglige rehabi-
litering. Medarbejderne var glade for disse tilbud. 

Endelig blev konsekvenserne af den nyligt implementeret fleksjob- og førtidspensionsreform for borgere med han-
dicap diskuteret.

4 Handicappolitik
Handicaprådet har været involveret i tilblivelsen af kommunens handicappolitik og er fortsat engageret i udviklin-
gen af denne. Det er op til kommunen at sikre, at kommende tiltag og initiativer opfylder handicappolitikkens 
målsætninger. Der uarbejdes hvert andet år status og handleplaner. Derfor er Handicaprådet fortsat en aktiv 
medspiller til at sikre, at Handicappolitikken føres ud i livet. Derudover har Handicaprådet markeret sig ved at 
afholde en større konference om Velfærdsteknologi, samt uddele årets handicappris til en af kommunens ildsjæle 
på handicapområdet. 
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4.1 valgmøde den 22. oktober 2013

En måneds tid før krydset skulle sættes til kommunalvalget inviterede Handicaprådet til valgmøde om handicap-
politik. Der var et flot fremmøde af engagerede borgere, og byens førende politikere havde takket ja til en aften i 
handicappolitikkens tegn. 

På dagen kunne man tale med tre borgmestre: Frank Jensen (A), Pia Allerslev (V), ninna thomsen (F), og derud-
over kunne man fra de øvrige partier møde: Carl Christian Ebbesen (O), Mia nyegaard (B), Heidi Wang (I), Sig-
ne Færch (Ø) og Susanne Møller (C).

Hver repræsentant fra de otte partier fik mulighed for først at præsentere deres synspunkt på et givent område, 
og derefter svare på spørgsmål fra salen. Det var direktør fra Spastikerforeningen Mogens Wiederholt, der sty-
rede slagets gang. 

Der var mange gode spørgsmål, men særligt sagsbehandlingen på Handicapcenter København, folkeskolens inklu-
sionsprojekt og byens tilgængelighed var borgerne optaget af. Derudover fortalte en kvinde om udfordringer ved 
at være blevet benamputeret som 16-årig, og at hun først ville være berettiget til vedligeholdende træning, når 
hun fyldte 65 år. Dette mente hun var en chance, man tog med hendes arbejdsevne som indsats. 

Der var mødt borgere op fra Lions Kollegiet og Lavuk, der gerne ville høre om, hvad politikerne ville gøre for at 
sikre gode klub- og aktivitetstilbud for deres målgrupper. Endelig ville en ung mand, der var kørestolsbruger og 
folkeskoleelev, gerne høre, om ikke han kunne få adgang til mere detaljerede oplysninger om tilgængeligheden på 
de uddannelsesinstitutioner, han stod til at skulle vælge i mellem om et halvt års tid. 

Der var livlig diskussion og erfaringsudveksling, hvor borgere og politikere kunne gå hjem med stof til eftertanke. 

4.2 konference om inklusion i folkeskolen

til lyden af lærernes demonstrationer på Rådhuspladsen bød Handicaprådets formand Janne Sander velkommen til 
årets konference under temaet ”Inklusion – et fælles ansvar”. Formålet var at udforske visionerne, praksis og 
forskningen på området for at danne grundlag for en god debat.
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til dette formål var daværende Børne- og Ungdomsborgmester Anne Vang, inklusionsforsker Camilla Dyssegaard, 
skoleleder Lone Beyer og standup-komiker Anders Stjernholm inviteret til at gøre de over 100 fremmødte klogere 
på inklusionens problematikker og muligheder. 

Anne Vang understregede i præsentationen af byens visioner for folkeskolen, at det ikke er Finansministeriets tolk-
ning af inklusion som ”billigere børn”, der arbejdes efter i København. Derfor foregår inklusion i København både i 
almen- og specialskoler, fordi det handler om at skabe de rigtige omgivelser for, at det enkelte barn får socialt og 
fagligt udbytte af sin skolegang.  

Camilla Dyssegaard aflivede myten om, at inklusion sker på bekostning af ”almeneleverne”. Derudover understre-
gede hun, at man bør være særlig opmærksom på at undgå stigmatisering af børn med særlige behov ved kun at 
støtte dem i klasseværelset. I så fald opnår man ikke den ønskede effekt.  

Stand-up-komikeren Anders Stjernholm, der selv har en ADHD-diagnose, fortalte om egne oplevelser fra skolen og 
gav nogle anderledes perspektiver på inklusion fra før, ordet fandtes. Specialskoleleder Lone Beyer gjorde opmærk-
som på, hvordan hun i hverdagen mødte helt konkrete og lavpraktiske udfordringer som vanskeliggjorde realiserin-
gen af de gode intentioner.

Efter en kort orientering fra Børne- og Ungdomsforvaltningen blev der budt op til debat mellem et panel med re-
præsentanter fra forældre, lærere og politikere og konferencedeltagere. 
Det var en lærerig dag, hvor det blev klart, at alle parter havde det samme mål.  At skabe en folkeskole, hvor der er 
plads til større forskelligheder mellem børnene. tilbage stod budskabet om, at gøre op med kassetænkning og al-
drig tilsidesætte hensynet til det enkelte barn.   

Mange interesserede borgere, 
politikere, embedsmænd og  
andre fagpersoner var mødt 
op på dagen. 
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5 Handicapprisen 2013

Årets vinder blev Svend Aage Knudsen fra KIFU – Københavns Idrætsforening for Udviklingshæmmede. Svend 
blev valgt for hans livslange engagement i at forbedre forholdene for borgere med udviklingshæmning. 

Han har gennem de sidste 45 år siddet i et utal af bestyrelser og været en drivende kraft bag en lang række af de 
tilbud til borgere med udviklingshæmning, som København i dag er besiddelse af. Svend har selv haft handicap 
inde på livet gennem sin datter Christina.

Prisuddelingen blev afholdt i kantinen på Svanevej 24, hvor en række tilbud til udviklingshæmmede borgere hører 
hjemme. Der var dækket op til en rigtig festlig eftermiddag, da formand Janne Sander og Socialdirektør Anette 
Laigaard mødte op for at overrække prisen. 

gaven bestod af et gavekort til FDM-travel på 6.000 kr. samt et diplom og en buket blomster. Svend Aage var 
tydeligt rørt over både prisen, og det store fremmøde og tog i mod hyldesten med ordene: ”Det er alt for me-
get… Arbejdet har da båret lønnen i sig selv”. 
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Prisvinderen, Svend Aage Knudsen, med indstillerne fra LEV og KIFU,  
samt Handicaprådets formand, Janne Sander og Socialdirektør Anette Laigaard.
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6 Visioner for Handicaprådets arbejde i 2014

I 2014 starter en ny periode op, og det nye Handicapråd skal formulere visionerne for rådets arbejde de kom-
mende år. Alligevel vil det afgående råd gerne give sine håb for det fremtidige rådsarbejde til kende. 

De seneste fire år har vist, at omfanget af udfordringerne på Handicapcenter København har været undervurde-
rede. Selvom det går i den rigtige retning, så er vi stadig langt fra at være i mål. I de kommende år ønsker Handi-
caprådet, at kvaliteten højnes og tilliden mellem borgere og forvaltning genopbygges. 

nu sættes der også et nyt hold i Borgerrepræsentationen. Et hold som Handicaprådet håber at få et endnu tæt-
tere og bedre forhold til. Det handler om, at borgerne skal vide, hvordan de kan ytre utilfredshed og problemstil-
linger, uden at det fører til store mediesager og overilede og uigennemtænkte løsninger. Det er både Borgerre-
præsentationen og Handicaprådets ansvar, at borgerne ved, hvor og hvordan kritikken skal ytres i de formelle ka-
naler, men bestemt også at borgerne oplever, at denne kommunikation mellem råd, borgere, politikere og for-
valtning bliver taget alvorligt i sidste ende. 

Der skal forsat arbejdes meget mere for at skabe en by for alle borgere – også dem med funktionsnedsættelser. 
Et første skridt på vejen kunne være at få etableret en samarbejdsaftale mellem teknik- og Miljøudvalget og Han-
dicaprådet. En sådan aftale medfører, at parterne mødes én gang årligt og drøfter både konkrete projekter og 
mere generelle handlingsplaner. Så der kommer et kontinuerligt fokus på tilgængelighed i nybyggeri og renoverin-
gen af vores by, og vi undgår uhensigtsmæssige løsninger, som f.eks. ombygningen af Frankrigsgades svømmehal.  

Vi glæder os til at tage fat på disse, og mange andre udfordringer de kommende år.





københavns kommune
Socialforvaltningen
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