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1 Indledning

Det har været endnu et travlt år for Handicaprådet med mange møder og arrangementer. Rådet har bl.a. afholdt 
en konference om livsglæde, et valgmøde forud for folketingsvalget, uddelt årets handicappris og varetaget de 
formelle møder mellem rådet og kommunens politiske udvalg.

Overskriften for årets konference var Livsglæde. Arrangementet blev afholdt i Valby Kulturhus og viste, hvordan 
livet med et handicap, trods udfordringer, også kan byde på succeser og eventyr. Vi havde indbudt en række inspi-
rerende oplægsholdere, der hver især fortalte om livsglæde og handicap fra deres vinkel. 
2015 har været året, hvor Handicapcenter København blev til Borgercenter Handicap, og ved Handicaprådets første 
ordinære møde præsenterede centerchef Vibeke Ries den nye organisering. Handicaprådet har løbende været i 
dialog og samarbejdet med Borgercenter Handicap. 

Handicapprisen gik i år til Åse Sølberg, frivillig i Dansk Blindesamfund Kreds København, der gennem sine mange 
års engagement og ihærdige indsats har ydet en uvurderlig støtte til foreningens medlemmer. Åse har på forbil-
ledlig vis draget omsorg for personer med synshandicap, og hendes utrættelige bidrag har gjort en markant for-
skel for mange personer i kredsen

Endelig har Handicaprådet i 2015 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 
handicappolitik, som var meget inspirerende. Desuden har Handicaprådet haft et fællesmøde med Borgercenter 
Handicaps Centerråd og Hjemmeplejens Brugerråd og mødtes flere gange med forvaltninger i Kommunen om 
tilgængelighed, offentlig transport og handicapboliger. Videre har Handicaprådet været sparringspartner for In-
stitut for Menneskerettigheder og opstartet et samarbejde med Cph Stage om tilgængelighed i de københavnske 
teatre.
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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 2015 var rådets budget på 970.000 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 poli-
tiske 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 væ-
sentligt, 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 2015. 
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UDVALG MEDLEM SUPPLEANT

Økonomiudvalget Jesper Christensen (A) Signe Færch (Ø)

Kultur- og Fritidsudvalget 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 Peter Thiele 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 2015

Handicaprådet har i 2015 afholdt fem ordinære møder og udarbejdet 13 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. Handicaprådet kan 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. SOCIALSTRATEGI OG HANDICAPPOLITIK

2. BESKÆFTIGELSE

3. LAVUK VOKSENKLUBBEN

4. ULIGHED I SUNDHED

5. TILGÆNGELIGHED

 
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 Socialstrategi og Handicappolitik
Handicaprådsmøde den 29. januar 2015 

Oplægsholdere: 
 Vibeke Ries, Myndighedschef på Handicapcenter København (Borgercenter Handicap)
 Karin Munk Petersen, jurist i Center for Politik
 Vibeke Lybecker Jensen, projektleder i Center for Politik

Erfaringer: Handicapcentret bliver pr. 1. marts 2015 omstruktureret til Borgercenter Handicap. Grundtanken 
bag det nye borgercenter er at sammenlægge udførerenhederne med myndighedscentrene i håb om, at det ska-
ber en mere helhedsorienteret indsats. 
Den nye socialstrategi som Socialforvaltningen er ved at udarbejde skal sikre, at Socialforvaltningens arbejde i 
fremtiden får tilstrækkelig strategisk retning. Strategien vedtages i Socialudvalget. Rådet gav input til strategien på 
mødet.

2 Beskæftigelse 
 Handicaprådsmøde den 17. marts 2015 

Oplægsholdere: 
 Andreas Jull Sørensen fra Det Centrale Handicapråd (DCH), præsenterede resultaterne af den analyse, 
 de har fået foretaget af COWI om gevinsterne ved at få mennesker med handicap i beskæftigelse.
 Konsulenterne Kai Henning Lundsteen og Frank Mandrup, fra Specialindsats Handicap i Jobcenter 
 København, præsenterede, hvordan man i jobcentret hjælper borgere med at fastholde eller vende til 
 arbejdet efter en sygemelding.
 Johnnie Kragh, administrerende direktør for Specialisterne, fortalte om erfaringer med at tilbyde beskæf-
 tigelse for mennesker med autisme.

Erfaringer: Der er en manglende politisk vilje til at foretage de nødvendige investeringer ift. beskyttet beskæf-
tigelse, og økonomiske gevinster er nødt til at være en del af dagsordenen. Undersøgelsen underbyggede øko-
nomiske gevinster, der er ved at flytte personer med handicap fra førtidspension til fleksjob. Der mangler viden i 
jobcentrene om de eksisterende kompensationsmuligheder og ordninger, men hos virksomhederne er der gene-
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relt inklusionsvilje. Der mangler et bedre sammenspil mellem Beskæftigelsesforvaltningen og Socialforvaltningen. 
Med den rette tilgang og ressourcer til specialkonsulenter er der et stort potentiale i at matche virksomheder og 
personer med autisme, dog er det afgørende at rådgivningen fortsætter efter jobstart.

3 LAVUK voksenklubben
Handicaprådsmøde den 18. maj 2015

Oplægsholdere:
 John Colerick, leder på Lavuk præsenterede voksenklubben, dens historie og generelle vilkår

Erfaringer: Lavuk Voksenklubben har en driftsoverenskomst med Københavns Kommune og har 102 københavn-
ske brugere ud af 230 i alt. Brugerne er en del af bestyrelsen, og har derfor stor medbestemmelse. Lavuks STU 
tilbud bliver ikke benyttet tilstrækkeligt, og de har blot 16 borgere i STU forløb. Kørsel er den største udgiftspost, 
og de brugere der har behov for kørsel kan kun benytte tilbuddet to gange ugentligt, hvilket brugerne er kede af.

4 Ulighed i Sundhed
Handicaprådsmøde den 24. august 2015

Oplægsholdere: 
 Tina Mou Jakobsen, konsulent hos LEV, berettede om sundhedsproblemerne for udviklingshæmmede
 Knud Juel, professor og forskningsleder ved Staten Institut for Folkesundhed (SDU), præsenterede to 
 rapporter; ”Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning of fysisk funktions-
 nedsættelse” og ”Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning”
 
Erfaringer: Personer med udviklingshæmnings levetid er omkring 14-15 år kortere end gennemsnittet, og der 
forekommer overdødelighed i alle store sygdomsårsagsgrupper. Blandt personer med funktionsnedsættelse har 
en mindre andel et godt helbred, en større andel dårlig trivsel og en usund sundhedsadfærd i forhold til den øv-
rige befolkning. Personer med handicap har store sundhedsmæssige udfordringer, desto større funktionsnedsæt-
telse eller begrænsning de har, desto værre helbred, trivsel og sundhedsadfærd har de.
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5 Tilgængelighed
Handicaprådsmøde den 9. november 2015

Oplægsholdere:
 Steen Bengtson, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), præsenterede en 
 række nye undersøgelser, der belyste sammenhænge mellem handicap, indkomst og bl.a. mobilitet, sund-
 hed, uddannelse, beskæftigelse, aktivitet og diskrimination
 Søren Kastoft, enhedschef for Center for Trafik og Bo Mikkelsen, trafikplanlægger ved Tilladelse til vej-
 ændring, i Teknik- og Miljøforvaltningen fortalte om forvaltningens arbejde mod en højere grad af tilgæn-
 gelighed.

Erfaringer: Rådet fik indsigt i procedure og godkendelse ved nybyggeri, samt byggereglementet og hvorledes 
Teknik- og Miljøforvaltningen involverer Handicaporganisationer i deres arbejde. Der er behov for et tættere 
samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Handicaprådet, bl.a. gennem brugergrupper.
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2.3 HØRINGER

Handicaprådet var i 2015 høringspart i 13 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 Fremtidens fritidstilbud Børne- og Ungdomsforvaltningen

Januar Revision af gældende sagsbehandlingsfrister Socialforvaltningen

Januar Ældrepolitikken Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Marts Bevillingsmodel på STU Børne- og Ungdomsforvaltningen

Marts Omlægning af Lydavisen Kultur- og Fritidsforvaltningen

Marts Kommuneplan 2015 Økonomiforvaltningen

Marts Kultur og Fritidspolitikken Kultur- og Fritidsforvaltningen

Maj Udviklings af Misbrugsområdet Socialforvaltningen 

Juni Effektiviseringsforslag til intern omstilling Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

August Revideret handleplan om Handicappolitik Socialforvaltningen 

September Budgetforslag 2016 Økonomiforvaltningen

September Nye Bevillingsmodeller på Fritidsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen

Oktober Kvalitetsstandard, Hjælp i Hverdagen’ 2016 Sundheds- og Omsorgsudvalget samt 
Borgercenter Hjemmepleje
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2.4 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 2015 
afholdt møder med følgende udvalg:

Børne- og Ungdomsudvalget 8. april 2015
Handicaprådet deltog på udvalgsmødet, hvor STU-tilbudene, Friluftsskolen og generel inklusion var de priori-
terede dagsordensemner. Rådet informerede udvalget om, at den hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skulle 
arbejde på at forbedre vilkårene for eleverne på Friluftsskolen, endnu ikke havde afholdt et møde. Endvidere 
gjorde rådet opmærksom på, at man meget ofte godt kan løse indretningsmæssige udfordringer ved eksempelvis 
at sænke klassekvotienten, derfor må man stå ved, at det drejer sig om politisk prioritering. Yderligere blev bud-
gettet for 2016 taget op, hvor Rådet udtrykte en række bekymringer for, at man ville fjerne puljen til personlig 
assistance og lægge pengene ud til de enkelte skoler. 

På baggrund af udvalgsmødet afholdt forvaltningen et opsamlende møde med Handicaprådet, hvor Handicaprådet 
konkretiserede og uddybede en række kommentarer til besparelsesforslaget på specialområdet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 4. marts 2015
Handicaprådet var inviteret til at deltage i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar, hvor budget 2016 
skulle drøftes. Rådet kommenterede på de konkrete besparingsforslag. Særligt kritisk var Rådet overfor det 
fremsatte forslag om at spare på befordringstilbud. Videre udtrykte Rådet bekymring for budgetreduceringen for 
kvalitetssikring af medicinhåndteringen og rettede en skarp kritik overfor planer om at skærpe visitationskrite-
rier. Generelt understregede Rådet, at man bør medtænke tilgængelighed, når der tales om selvhjulpenhed.
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Socialudvalget 20. februar 2015
Rådet deltog i budgetseminaret med Socialudvalget, hvor blev en bred vifte af emner blev fremsat. Overordnet 
er der behov for nytænkning indenfor handicapområdet, hvor der opleves et pres både i antal og omfang. Reha-
bilitering blev fremhævet som et løsningsforslag, dvs. at tage udgangspunkt i en aktiverende indsats som skal gøre 
borgeren i stand til at tage vare på sig selv. Handicaprådet kommenterede på en række emner, herunder hjælpe-
midler, boliger, livskvalitet, sagsbehandlingsfrister samt hjemmeplejen.

Økonomiudvalget 25. august
Handicaprådet havde forinden mødet indsendt ønsker til dagsordenen. På baggrund af disse var dagsordensem-
ner for samarbejdsmødet; Budget 2016, tilgængelighed, bolig og kørsel. Rådet satte herunder fokus på vigtighe-
den af den supplerende budgetmodel, behovet for en gennemgribende bedre fysisk tilgængelighed i byens rum og 
potentialet i tilgængelighedskonsulenter i forhold til nybyggeri. En række konkrete tilgængelighed problematikker, 
gældende nybyggeri i København, blev fremsat som eksempler. Videre fremhævede Rådet manglen på almene bo-
liger, særligt billige boliger, opfordrede til at der ses nærmere på udvidet kørselsordning til brugerne af LAVUK, 
samt fastholdelse af jobshop-ordningen. Endeligt fremhævede Handicaprådet vigtigheden af ledsageudgifterne og 
fastholdelsen af denne ordning. Yderligere pointerede Rådet, hvor utidssvarende en facilitet Bostedet Møllehuset 
er. 
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3 Erfaringsudveksling

Handicaprådet har foruden de formelle opgaver også mødtes med Borgerrepræsentationen for at udveksle erfa-
ringer med andre væsentlige samarbejdspartner. Dette arbejde bestod i 2015 af et fællesmøde med Borgercenter 
Handicaps Centerråd og Hjemmeplejens Brugerråd, samt deltage i en konference om handicappolitik og menneske- 
rettigheder arrangeret af Malmøs Handicapråd. 

3.1 FÆLLESMØDE MED BORGERCENTER HANDICAPS CENTERRÅD 
 OG HJEMMEPLEJENS BRUGERRÅD

Temaet for dette års fællesmøde var rehabilitering og genoptræning. Konkret, hvordan rehabilitering gribes an i 
kommunen og hvad det betyder  i forhold til målet om øget selvhjulpenhed. 

Socialborgmester Jesper Christensen fremlagde Socialudvalgets visioner for rehabilitering, livskvalitet og selv-
hjulpenhed, understregede selvstændighedsfølelsen og den individuelle model. 

Borgercenterchef Mette Boskov Vedsmann, Borgercenter Hjemmeplejen, redegjorde for loven om rehabilitering 
og begreberne hverdagstræning, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Her blev udviklingsperspektivet 
fremhævet og designet af den enkelte borgers rehabiliteringsforløb på baggrund af visitationen. Moviation, 
potentiale og tillid i relationen mellem borger og medarbejder er afgørende for succesfuld rehabilitering. 
 
Centerchef hos Lion Kollegiet Troels Bjerregaard fortalte om rehabilitering efter hjerneskade, målgruppen der 
arbejdes med og disses forudsætninger. Genoptræningens tilrettelæggelse tager udgangpunkt i borgernes egne 
ønsker og behov, og der opstilles konkrete mål for rehabiliteringsforløbet.
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3.2 KONFERENCE I MALMØ

Handicaprådet samarbejder med sit søsterråd i Malmø Kommune, der igen i år inviterede til årskonference for 
personer med funktionsnedsættelse. Temaet var Handicappolitik og menneskerettigheder. 

En repræsentant fra Malmø Kommune berettede om samarbejdsprocessen med FN, og høringerne der nu 
havde udmundet i en samlet strategi for gennemførelsen af handicappolitik. Det blev konkluderet, at udviklingen 
indenfor handicappolitik går fremad – men alt for langsomt. Dernæst sås der nærmere på den kommunale 
opfølgning på strategien der var fokuseret mod seks områder; arbejdsmarked, uddannelse, idræt, kultur, 
transport og fysisk tilgængelighed. Alle svenske kommuner bliver målt på disse kategorier, hvilket fordrer en 
højere grad af sammenlignelighed, så vel som det fremmer kommunal handicappolitik og borgerinddragelse.
 

1993 - 2015

Standardregler

Från patient till 
medborgare 

En strategi för 
genomförande

Konventionen
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4 Rådet sætter dagsordenen 
Handicaprådet ønsker at være med til at sætte dagsordenen i det politiske liv i København. Dette gøres ved at 
afholde den årlige konference, indbyde til offentlige temamøder og udvikle konkrete forslag til kommunens 
arbejde. 

4.1 VALGMØDE 

Handicaprådet afholdt valgmøde den 1. juni 2015 på Christiansborg i forbindelse med det kommende folketingsvalg. 
Under det overordnede tema handicappolitik, blev bl.a. arbejdsmarked, boliger, handicapkompensation, hjælpe- 
midler, frivillighedspolitik, tilgængelighed, transport, uddannelse og velfærdsteknologi diskuteret. De otte største 
partier var repræsenteret i panelet, og politikkerne fik mulighed for kort at præsentere deres partis handicappo-
litik og prioriteringer, hvorefter der blev åbnet for spørgsmål fra salen. Næsten 200 personer var mødt frem, så 
ordstyrer Mogens Wiederholdt, direktør i Spastikerforeningen, havde sin opgave for under den livlige debat.
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4.2 KONFERENCE OM LIVSGLÆDE

Den 22. september afholdt Handicaprådet en konference om Livsglæde og Handicap. Arrangementet blev 
afholdt i Valby Kulturhus og bød på fire spændende fortællinger om, hvordan livet med et handicap også byder på 
eventyr og succeshistorier. Foredragsholderne, der talte Evald Krogh, Team Tvilling, Jacob Nossell og Christina 
Davidsen, har indenfor hver deres felt formået at flytte grænser og berettede hver især om op og nedture fra 
deres liv. Livsglæde og livskvalitet er mange ting, men fælles for alle oplægsholderne var en kampgejst og den 
positive viljes sejren. For det fremmødte publikum blev det en eftermiddag i inspirationens tegn. 



18

4.3  8 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING 
  AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Handicaprådet udarbejdede 8 klare anbefalinger til hjælpemiddelområdet i 2014 som stadig er relevante.

  Fast ergoterapeut: Alle borgere som har behov for hjælp fra Handicapcenter København og Hjælpemid-
 delcentret 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 spørgs-
 målsfelter 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 gennem 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 sagsbehand-
 ling.  
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 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 leve-
 randørerne 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 alminde-
 lig åbningstid. 

4.4 HANDICAPRÅDET PÅ FACEBOOK
Handicaprådet har fokus på at være synlige på de sociale medier. På vores facebookside 
www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad, deltager Handicaprådet i debatten med ind-
læg og sætter dagsorden med interessante eller vigtige emner. Både de gode inspirerende og de 
kritiske tankevækkende historier. Vores side er en informativ platform, hvor Handicaprådet 
går i dialog med borgeren. Handicaprådet er ugentlig aktiv på Facebook, hvor nyheder deles 
og diskuteres ivrigt. 
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5 Årets Handicappris 
Den 3. december er FN’s Internationale 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 2015 gik til ildsjælen Åse Sølberg, frivillig hos Dansk Blindesamfund Kreds København, for sin 
indsats og engagement for og med borgere med synshandicap i København Kommune. Gennem næsten to årtier 
har Åse ydet en uvurderlig støtte for Dansk Blindesamfunds medlemmer. 

Åse blev indstillet til Handicapprisen af Dansk Blindesamfund Kreds København for at udtrykke deres 
taknemmelighed for trofast tjeneste. Handicapprisen skal ses som en ros og tak for det store arbejde, hun har 
ydet til gavn og glæde for børn og unge med handicap i København. 

Prisen blev overrakt af Handicaprådets formand Janne Sander, administrerende direktør i Socialforvaltningen 
Anette Laigaard, samt næstformand i Handicaprådet Anne Mette Omø Carlsen.
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HANDICAPRÅDETS HANDICAPPRIS 

2015



22

6 Visioner for Handicaprådets arbejde i 2016

Handicaprådet går ind i 2016 med både glæde og bekymring.

Bekymring over det omprioriteringsbidrag som kommunerne nu er pålagt at aflevere til Staten, og som 
sandsynligvis vil betyde mindre velfærd og serviceforringelser for borgere med handicap.  Der skæres i ydelser, 
som sikrer livsgrundlaget – og livsglæden – for mange mennesker med handicap.

Handicaprådet vil derfor arbejde endnu hårdere for at få sat handicappolitikken på dagsordenen. Det skal være 
klart, at besparelser på handicapområdet ikke kan betale sig – ikke bare har det menneskelige konsekvenser, men 
det kan også kan vise sig, at være en dårlig investering. Hvis ikke der er ressourcer til forebyggelse og de rigtige 
indsatser, kan det betyde at funktionsnedsættelsen forværres, og der i sidste ende er behov for en endnu større 
indsats.   

I det kommende år vil Handicaprådet også satse benhårdt på en højere grad af tilgængelighed på alle fronter. 
København skal være en by for alle. I den forbindelse skal Handicaprådet udvikle vores samarbejde med 
byens politikere og de ansatte i det administrative system. Handicaprådet skal byde sig endnu mere til som 
et konsulentorgan, med en specialviden og erfaringer, hvor vi kan fremmane interesse. Dette gælder også i 
kulturlivet, hvor Handicaprådet har indgået et samarbejde med CphStage, der skal sikre gennemsigtighed af 
tilgængeligheden i de københavnske teatre. 

Vi glæder os i 2016 til fortsat at møde ildsjæle, engagerede, visionære og inspirerende mennesker - og til fortsat 
også at fortælle de gode historier. 

Endelig er det som altid 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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