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1.  Indledning

Året 2014 var det første år i en ny valgperiode og dermed også i et nyt sammensat Handicapråd. Det har været 
et travlt år med mange møder og arrangementer. Rådet har bl.a. afholdt konference om boligvisioner, et borger-
møde om kvalitet i sagsbehandlingen, uddelt årets handicappris og varetaget de formelle møder mellem rådet og 
kommunens politiske udvalg.

Årets største begivenhed var afholdelsen af konferencen Rum for rummelighed. Konferencen blev afholdt på Kø-
benhavns Rådhus og omhandlede muligheder for at skabe et mere tilgængeligt boligmarked i Københavns Kom-
mune. Oplægsholderne præsenterede udfordringer og muligheder ved tilgængeligt byggeri set fra tegnestuen, 
det almene boligselskab, forskningen og den politiske side.  Dagen bød på mange nye vinkler og input fra både 
deltagere og oplægsholdere.

Sagsbehandlingen på Handicapcenter København har været udsat for massiv kritik gennem de senere år, hvilket 
har ført til en større organisationsændring, hvor både brugere og medarbejdere har haft indflydelse. Organisations-
ændringen blev implementeret d. 1. marts 2015. Det er vigtigt for Handicaprådet at følge processen på Handicapcenter 
København tæt og blive ved med at fokusere på sagsbehandlingen. Derfor afholdte Handicaprådet i 2014 et bor-
germøde om kvaliteten i sagsbehandlingen, hvor borgerne kunne komme og stille spørgsmål til ledelsen. Samtidig 
havde Handicaprådet inviteret gruppen Teater Spektrum til at opføre en scene fra en borgeres første møde med 
systemet, som publikum efterfølgende diskuterede.   
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Handicapprisen gik i år til John Colerick, leder på LAVUK, der gennem sine mange års engagement og ihærdige 
arbejde på LAVUK har formået at skabe et utal af tilbud, der alle øger livskvaliteten hos børn og unge med handi-
cap. Det hele er båret frem af en tro på, at det er værd at arbejde for at skabe lige muligheder for alle.

Endelig har Handicaprådet i 2014 fastholdt sit store fokus på samarbejde. Det betyder, at der i henhold til sam-
arbejdsaftalerne er afholdt møder med de fleste af Borgerrepræsentationens udvalg, hvor aktuelle handicappoli-
tiske problemstillinger blev diskuteret. Handicaprådet var af Malmøs Handicapråd inviteret til en konference om 
tilgængelighed, som var meget inspirerende. Desuden har Handicaprådet haft et dialogmøde med Centerrådet 
og Brugerrådet på Handicapcenter København, afholdt møde på Hjælpemiddelcenteret i København og mødtes 
flere gange med forvaltningerne i Kommunen om tilgængelighed, offentlig transport og handicapboliger.
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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, der skal belyses 
nærmere. 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 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 perma-
nent plads i budgettet fremover. For 2014 var rådets budget på 952.000 kr. 

1.3 rådets sammensætning

Handicaprådet består af 14 medlemmer. Paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer (DH) er repræ-
senteret 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 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 kommunernes forvaltninger. På næste side ses 
en oversigt over Handicaprådets medlemmer i 2014. 
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UDVALg MEDLEM SUPPLEAnT

Økonomiudvalget Jesper Christensen (A) Signe Færch (Ø)

Kultur- og Fritidsudvalget Yildiz Akdogan (A)
(Orlov)

Rune Dybvad (A)

Børne- og Ungdomsudvalget Henrik Svendsen (O) Jonas Bjørn Jensen (A)

Sundheds- og Omsorgsudvalget Caroline V. Stage (V) Karin Storgaard (O)

Socialudvalget Anne Mette Omø Carlsen (Ø) Anne Marie geisler Andersen (B)

Teknik- og Miljøudvalget Iben Rathje (F)
(Orlov)

Flemming Steen Munch (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Tommy Petersen (B) Sisse Marie Welling (F)

Danske Handicaporganisationer Janne Sander 
(Muskelsvindfonden) 

nina Ilona Ellinger
(PTU)

Danske Handicaporganisationer Troels K. gamst 
(Dansk Blindesamfund)

Ole Rasmussen  
(Dansk Blindesamfund)

Danske Handicaporganisationer Sven A. Knudsen 
(Dansk Handicap Forbund)

Hans Jørgen Møller 
(Dansk Handicap Forbund)

Danske Handicaporganisationer Tine Heerup 
(Landsforeningen Autisme)

Martin Andersen 
(Landsforeningen Autisme)

Danske Handicaporganisationer Elin Johansson 
(nyreforeningen)

Frank B. Steffensen 
(Muskelsvindfonden)

Danske Handicaporganisationer Margit Koltze 
(Spastikerforeningen)

Poul Brorson 
(Dansk Handicap Forbund)

Danske Handicaporganisationer Steen Stavngaard  
(LEV)

Danielle Pröschold 
(LEV)
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2.  Handicaprådets formelle virke i 2014

Handicaprådet har i 2014 afholdt fem ordinære møder og udarbejdet 11 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 

Hvert år afholder Handicaprådet fem årlige møder. I år har Rådet haft særligt fokus på følgende temaer:
1. velkommen til Handicaprådet
2. folkeskolereform og inklusion i folkeskolen
3. samarbejdet mellem borgerne og Handicapcenter københavn
4. frivillighed, samskabelse og civilsamfund
5. Hjælpemiddelområdet
 
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. 
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1. velkommen tIl det nye HandIcapråd 
Handicaprådsmøde den 29. januar 2014 

oplægsholdere: 
•	 Johan Busse, Børne- og Ungdomsforvaltningen,
•	 Flemming Dubgaard Hansen, Sekretariatschef i Økonomiforvaltningen.

erfaringer: Janne Sander blev genvalgt som formand. Anne Mette Omø Carlsen blev valgt som næstformand. 
Digitalisering, diskriminationssager og Handicapcenteret var Borgerrådgiverens anbefalinger til fokuspunkter i 
rådets arbejde. Endelig blev der udarbejdet en bruttoliste med emner for kommende møder. 

2. folkeskolereform og InklusIon  
Handicaprådsmøde den 19. marts 2014 

oplægsholdere: 
•	 Jonas Paustian, Dansk Handicaporganisationer (DH).  
•	 nina Hemmersam og Christina Bundgaard, Børne- og Ungdomsforvaltningen.

erfaringer: Målene for folkeskolereformen i København, og hvordan inklusion tænkes ind i dette udviklingsspor, 
blev præsenteret. DH’s projekt om inklusion har vist, at alle børn har gavn af inklusion, hvis det bliver gjort godt. 
Det er vigtigt at huske, at børns trivsel er afgørende for deres evner til at lære.  

3. samarbejdet mellem borgerne og HandIcapcenter købenHavn
Handicaprådsmøde den 12. maj 2014

oplægsholdere:
•	 Else Danø, Socialrådgiver i Rehabiliteringscenter
•	 Rie graversen og Mette Rasmussen fra Handicapcenterets Forældreråd
•	 Vibeke Ries, Myndighedschef, Handicapcenter København.
•	 Anna Blicher-Hansen, Christine Jensen, Rikke Ø. Asmussen, afdelingsledere i Handicapcenter København.
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erfaringer: Formålet var at få en status på den seneste udvikling i Handicapcenterets arbejde, samt komme 
med forbedringsforslag. Disse forslag var i hovedtræk at sikre kontinuitet i sagsbehandlingen, sikre faste sagsbe-
handlere og bedre råd og vejledning til forældre med børn med handicap. Endelig var det også afgørende, at det 
skal være nemmere at finde rundt i kommunen og sikre et bedre samarbejde mellem kommune og andre rådgi-
vende organisationer og råd. 

4. frIvIllIgHed, samskabelse og cIvIlsamfund
Handicaprådsmøde den 25. august 2014

oplægsholdere: 
•	 Sigrid	Stilling	Netteberg,	næstformand,	og	Miriam	Madsen,	Sekretariatschef,	fra	Sammenslutningen	af	Unge
 med Handicap (SUMH).
•	 Dorte	Nørregaard	Gotthardsen,	Center	for	Frivilligt	Socialt	arbejde	

erfaringer: Handicaprådet var positivt indstillet overfor kommunens satsning på samskabelse. SUMH og Center 
for Frivilligt Socialt Arbejde, havde gode ideer og erfaringer med det frivillige arbejde. Frivillige opgaver skal dog 
ikke løfte de professionelles opgaver. Rådet ønsker, at frivillighed og samskabelse skal rulles ud i forhold til alle 
målgrupper, da alle har gavn af og kan bidrage til det frivillige arbejde i København. 

5. HjælpemIddelområdet
Handicaprådsmøde den 10. november 2014

oplægsholdere:
•	 Birgitte Østergaard, Centerchef, Hjælpemiddelcenteret (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen).

erfaringer: Handicaprådet fik en rundvisning og præsentation af hjælpemiddelcenteret. Der blev debatteret 
Rådets otte anbefalinger til hjælpemiddelområdet. Disse findes i afsnit 4.2.
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2.2 Høringer

Handicaprådet var i 2014 høringspart i 11 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 Dialogmøder mellem SUD og Forældrerådet i HCK Socialforvaltningen

Januar Folkeskolereformens faglige udmøntning Børne- og Ungdomsforvaltning

Januar Placering af nye toiletenheder Teknik- og Miljøforvaltningen

April Børnehandicapstrategien Socialforvaltningen

Maj Kommuneplansstrategi Økonomiforvaltningen

Maj Sammenlægning af grupperne og Familiekurserne 
i København

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Juni Anlægsprojekt på gl. Jernbanevej Valby Teknik- og Miljøforvaltningen

Juni Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Socialforvaltningen 

August Budgetforslag 2015 Økonomiforvaltningen

Oktober Sagsbehandlingsfrist for ny lovbestemmelse i 
Socialforvaltningen

Socialforvaltningen 

november Høring om kvalitetsstandard for hjælp i hverdagen Socialforvaltningen 
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2.3 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 er at sikre en 
løbende dialog med udvalgene for at gøre opmærksom på handicappolitiske hensyn. Handicaprådet har i 2014 
afholdt møder med følgende udvalg:

børne- og ungdomsudvalget 19. marts 2014
Handicaprådet deltog på dagens udvalgsmøde, hvor inklusion og folkeskolereform var det vigtigste emne på dags-
ordenen. Rådet spurgte til, hvordan man sørgede for at sikre sammenhængskraften mellem inklusionsindsatsen 
og folkeskolereformen. Derudover var fokus på de STU tilbud, der skulle sendes i udbud. Handicaprådet forkla-
rede, at det var afgørende, at man sikrer, at alle børn kan få det rette tilbud og ikke kun standardløsninger. 

sundheds- og omsorgsudvalget 5. marts 2014
Handicaprådet var inviteret til at deltage i udvalgets budgetseminar, hvor budget 2015 skulle drøftes. Rådets 
anbefalinger til udvalget var, at man burde arbejde på at etablere små bofællesskaber, lave flere initiativer mod 
ensomhed, samt at skabe et øget fokus på, at de ældre borgere ikke bliver tabt i digitaliseringsbølgen. 

socialudvalget 21. maj 2014
Handicaprådets brugermedlemmer havde tidligere på året mødtes med Socialborgmester Jesper Christensen for 
at tale budgetforslagene i Socialforvaltningen igennem og komme med sine betragtninger. På mødet blev mulighe-
derne for ledsagelse i forbindelse med ferier på botilbuddene, initiativerne for at forbedre kvalitet i sagsbehand-
lingen samt visionerne for samskabelse og frivillighed drøftet. 

økonomiudvalget 2. september
Handicaprådets brugermedlemmer havde forinden mødet indsendt ønsker til dagsordnen. Mødet kom til at om-
handle Budget 2015, Tilgængelighed, rummeligt arbejdsmarked og sociale klausuler, frivillighed og samskabelse og Inklu-
sion. Handicaprådet fik indflydelse på giv-et-praj funktionen på kommunens hjemmeside, der nu vil få en tilgænge-
lighedsmenu. Samtidig satte rådet fokus på: 1) Ikke alle børn kan inkluderes i en normal folkeskole. Der er stadig 
behov for specialskoler i København. 2) Tilgængelighed har stor betydning for borgere med handicap, hvorfor det 
er vigtigt at finde eksperter som kan bygge løsninger som overholder tilgængelighedskravene. 3) Frivilligt socialt 
arbejde er en god ide, men at det aldrig må gå ind og ivertage offentlige tilbud. 4) Kommunen bør stille krav til 
om sociale hensyn til sine leverandører.
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3.  Erfaringsudveksling

Handicaprådet har foruden de formelle opgaver med at rådgive Borgerrepræsentationen også mødtes for at 
udveksle erfaringer med andre væsentlige samarbejdspartner. Dette arbejde bestod i 2014 af at afholde et fæl-
lesmøde med Handicapcenterets Centerråd og Hjemmeplejens Brugerråd, samt at deltage i en konference om 
menneskerettigheder og tilgængelighed arrangeret af Malmøs Handicapråd. 

3.1 fællesmøde med Handicapcenterets centerråd og 
  Hjemmeplejens brugerråd

Temaet for dette års møde var overgange, når borgeren fylder 65 år. Dette medfører mange skift. Et af de 
væsentligste skift er mellem forvaltninger og lovgivning. Handicaprådet ønskede med dette fællesmøde at stille 
skarpt på dette skift, og hvad kommunen gør for at lette overgangen. 

Sundheds- og Omsorgsborgmester ninna Thomsen fortalte om arbejdet for at sikre en værdig alderdom til alle 
borgere over 65 år. Særligt er der fokus på at afhjælpe ældres ensomhed samt forbedre den generelle sundhed 
for gruppen af ældre. 

Visitationschefen Mette Vedsmand fra Socialforvaltningens hjemmeplejevisitation fortalte om det igangværende 
arbejde for at sikre ensretning af kvalitetsstandarderne mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgs-
forvaltningen. 

Afslutningsvis fortalte Myndighedschef for Handicapcenter København Vibeke Ries om, hvordan Socialforvalt-
ningen forholder sig til borgere med livslange handicaps. Det er ikke alle borgere, der oplever et skift mellem 
forvaltningen. Det vurderes konkret og individuelt fra borger til borger. 
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3.2 konference i malmø

Handicaprådet samarbejder tæt med sit søsterråd i Malmø kommune. I år var 
Handicaprådet blevet inviteret til Malmøs Handicapråds årskonference. 

Temaet var menneskerettigheder og tilgængelighed. Det var et meget inspirerende 
møde, da man i Sverige går til tilgængelighedsproblematikken på en anden måde 
end i Danmark. Her prioriteres æstetikken i det offentlige rum under de praktiske 
hensyn til mennesker med handicap. 

Den nyeste viden om, hvordan offentlige myndigheder kan sikre tilgængelighed, blev introduceret. Det stod klart, 
at tilgængelighed handler om mere end trapper og elevatorer, men også f.eks. inkluderer digital tilgængelighed.

4 . Rådet sætter dagsordenen 

Handicaprådet ønsker at være med til at sætte dagsordenen i det politiske liv i København. Dette gøres ved at af-
holde den årlige konference, indbyde til offentlige temamøder og udvikle konkrete forslag til kommunens arbejde. 

4.1 konference om boligpolitik i københavn 

Årets tema var boligpolitik med fokus på at sikre bedre tilgængelighed i almene boliger til overkommelige priser. 
På konferencen var oplægsholderne en tilgængelighedsrådgiver, en arkitekt, KABs direktør, en tilgængelighedsfor-
sker, Overborgermester Frank Jensen, Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell, samt der var næsten hundre-
de tilmeldte til konferencen. 

Dagen bød ikke på færdige løsninger, men på en masse ideer og erfaringsudveksling på tværs af de væsentligste 
faggrupper på det almene område.
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4.2 otte anbefalinger til forbedring af Hjælpemiddelområdet

Handicaprådet afholdte et af sine temamøder på Hjælpemiddelcenteret. Forinden mødet havde Handicaprådet 
udarbejdet otte klare anbefalinger til hjælpemiddelområdet.

Fast ergoterapeut: Alle borgere som har behov for hjælp fra Handicapcenter København og Hjælpemiddelcentret 
har ret til en fast ergoterapeut som kender borgerens behov og kan koordinere indsatsen mellem centrene

Faglig viden skal tilhøre den professionelle: Viden om hjælpemidler skal være hos de professionelle, og det kan ikke 
forventes, at den enkelte borger, har den faglige viden. Ansøgninger til hjælpemidler bør også kunne ske gennem 
personlig eller telefonisk henvendelse – og ikke alene via skema på nettet, hvor spørgsmålsfelter alle skal besvares 
for at gå igennem.

Sagsbehandlingsfrist: når borgeren tilsendes brev om at sagsbehandlingstiden overskrides, så kom med det samme 
med et realistisk bud på, hvornår sagen vil være behandlet.

Opret en kvikskranke: Borgere med mindre behov skal kunne bevilliges og afhente deres hjælpemiddel straks, fx 
stokke, puder og rollatorer.

Lav bevillinger efter behov: Hvis en borger med en kronisk lidelse har behov for løbende bevilliger til f.eks. kateter- 
eller stomiposer, og det er evident, hvad behovet er, bør der bevilliges ”efter behov” således, at borgere selv gen-
nem leverandør løbende kan foretage sin bestilling.

Lav bevillinger lige som recepter på apoteket: Tilbagevendende behov skal ligge tilgængelig i borgerens sag, så der 
løbende med indbyggede intervaller kan ske fornyelser af ansøgninger uden sædvanlig sagsbehandling.  

Lav opfølgninger på borgernes bevillinger: De borgere, der har et tilbagevendende behov, kontaktes, når bevillingen 
er ved at løbe ud.

Lettere rutiner ved defekter: giv mulighed for at borgere kan visiteres til selv at kunne kontakte leverandørerne 
direkte, når et hjælpemiddel går i stykker, frem for at det skal gennem hjælpemiddelcentret. Herunder at visitere 
borgere til selv at kontakte akutvagterne ved nedbrud af hjælpemidler udenfor almindelig åbningstid. 
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4.3 kvalitet i sagsbehandlingen

Handicaprådet afholdte igen i år et møde om kvalitet i sagsbehandlingen, hvor alle interesserede borgere var 
inviteret. På mødet deltog bl.a. Socialborgmester Jesper Christensen, Myndighedschef Vibeke Ries, Borgerrådgi-
ver Johan Busse og Administrerende direktør for Socialforvaltningen Anette Laigaard. Derudover var omkring 50 
borgere mødet op for at deltage i debatten.
 
Det har været et tilbagevendende tema for Handicaprådet at debattere kvalitet i sagsbehandlingen på Handi-
capcenteret, så for at gribe problemstillingen an på en ny måde var teatergruppen ”Teaterspektrum” inviteret. 
De blev bedt om at iscenesætte et problematisk møde mellem borgeren og systemet for at starte en gammel 
debat på en ny måde. 

Det lille skuespil handlede om en kvinde, der rammes af sclerose. Her blev der taget fat på nogle af de typiske pro-
blemer, som borgerne beretter om, når de skal have hjælp. Derefter spillede skuespillerne scenen igen, men nu med 
instrukser og gode råd fra mødets engagerede deltagere. Et af Rådets egne medlemmer kom endda på scenen for 
at spille rollen som sagsbehandler. 

Læren af deltagernes råd og skuespillernes fremførelse var, at det første møde mellem sagsbehandler og borger 
er meget vigtig. Anbefalingerne lød, at sagsbehandleren bør sørge for at have en anerkendende og forstående 
tilgang til borgeren. En mulighed for at etablere et trygt samarbejde kunne også være at tilbyde hjemmebesøg, 
hvor sagsbehandler og evt. terapeut kom for at tale med borgere og pårørende om de eksisterende og fremti-
dige udfordringer i forbindelse med det at have et handicap, og hvordan kommunen kan hjælpe dem – både nu og 
fremover.

I foråret 2015 er der omfattende organisations-ændringer i 
Handicapcenter København, som Handicaprådet vil følge tæt 
med erfaringerne fra dette møde i baghovedet. 
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5.  Årets Handicappris 

Den 3. december er udråbt som Fn’s Inter-
nationale Handicapdag. Overalt i verden er 
der fokus på at hædre de positive initiativer, 
der gøres for mennesker med handicap. 
Derfor uddeler Handicaprådet hvert år en 
handicappris til en ildsjæl, som har gjort 
en forskel for mennesker med handicap i 
Københavns Kommune.

Handicapprisen 2014 gik til John Colerick 
Leder af Lavuk for sit mangeårige og ihær-
dige arbejde og engagement for og med 

borgere med handicap i København. John har gennem sit over 40-årige arbejdsliv formået at skabe de bedst tæn-
kelige rammer for mennesker med handicap, samt ikke mindst at fokusere på mulighederne for at leve et aktivt 
fritidsliv med de samme muligheder som alle andre. 

John blev indstillet til Handicapprisen af Landsforeningen PTU, Danielle Pröschold, formand LEV København og 
Jesper Rosberg afdelingsleder LAVUK. John Colerick er en ildsjæl. Handicapprisen skal ses som en ros og tak for 
det store arbejde, han har ydet til gavn og glæde for børn og unge med handicap i København. 

 

r
HAnDICAPRÅDETS HAnDICAPPRIS 

2014
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6.  Visioner for Handicaprådets arbejde i 2015

Handicaprådet skal i det kommende år udvikle vores samarbejde med byens politikere og alle de ansatte i det 
administrative system. Ikke alene fordi det er nødvendigt for politikere og medarbejde at være orienteret om de 
livsbetingelser mennesker med handicap lever med i København, men fordi det er bydende nødvendigt, at vi alle i 
fællesskab finder løsninger, der sikrer, at mennesker med handicap reelt inkluderes i alle aspekter af samfundslivet 
og opnår at udnytte deres ressourcer fuldt optimalt til gavn og glæde for alle parter.

Handicaprådets force er, at der her er den fornødne viden og erfaring til rådighed som både politikere og myn-
dighed har behov for at konsultere, når der iværksættes nye tiltag eller planlægges strukturændringer, bygges nyt 
eller rives ned. Borgere i København har en god tradition for at være medinddraget. Handicaprådet skal sikre, at 
også mennesker med handicap, uanset deres stemme måtte være mindre gennemtrængende, alligevel bliver hørt 
og respekteret.  

Handicaprådet ønsker, at selvbestemmelse og valgmuligheder skal omsætte til reelle værdier og ikke blot være 
pæne ord på papiret. Handicaprådet vil arbejde for afskaffelse af unødige bureaukratiske foranstaltninger, at 
tilgængeligheden i byen bliver forbedret og at inklusion og samskabelse fortsat har høj fokus. Handicaprådet vil 
fortsat følge sagsbehandlingen på Handicapcenter København og vil således nøje følge den nye strukturforan-
dring, der er undervejs.

Endelig er det Handicaprådets vision at være talerør for alle mennesker med handicap. Vi ønsker en god dialog 
med såvel byens styre som alle borgere, der har interesse i at forbedre vores forhold så København bliver en by 
for alle.
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