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1.  Indledning

Igen i år har været travlt år for Handicaprådet med mange møder og arrangementer. Rådet har bl.a. afholdt en 
konference om fællesskab og ensomhed, uddelt årets handicappris, stillet skarpt på tilgængelighed i byens rum og 
varetaget de formelle møder mellem rådet og kommunens politiske udvalg.

Overskriften for årets konference var ’Du er ikke alene - Fælles om Fremtiden’. Arrangementet blev afholdt på 
Københavns Rådhus og viste, hvordan man kan skabe meningsfulde relationer og venskaber. Vi havde indbudt en 
række oplægsholdere med hver deres vinkel på fællesskab og bekæmpelse af ensomhed. 

Handicapprisen gik i år til Kevin Nielsen, frivillig ildsjæl og grundlægger af fodboldligaen Challenge League for per-
soner med autismespektrum-diagnoser. Kevin har i samarbejde med Nørrebro United skabt en platform, der kan 
inkluderer personer med særlige behov i foreningslivet, og ligaen vokser stadig stødt.

Endelig har Handicaprådet i 2016 fastholdt sit store fokus på samarbejde. Det betyder, at der i henhold til samar-
bejdsaftalerne er afholdt møder med de fleste af Borgerrepræsentationens udvalg, hvor aktuelle handicappolitiske 
problemstillinger og budgetforslag blev diskuteret. Handicaprådet har haft et samarbejdsmøde med Ældrerådet, 
fællesmøde med Borgercenter Handicaps Centerråd og Hjemmeplejens Brugerråd og mødtes flere gange med 
forvaltninger i Kommunen om tilgængelighed, offentlig transport, inklusion og handicapboliger. Videre har Handi-
caprådet været sparringspartner på Teknik- og Miljøforvaltningens kortlægning af tilgængelighed og gennemført 
en tilgængelighedsmærkning af byens teatre i samarbejde med teaterfestivalen Cph Stage. 
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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 2016 var rådets budget på 983.000 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. Nedenfor ses en over-
sigt over Handicaprådets medlemmer i 2016. 

http://www.handicapraad.kk.dk
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UDVALG MEDLEM SUPPLEANT
Økonomiudvalget Jesper Christensen (A) Morten Kabell (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)

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 2016

Handicaprådet har i 2016 afholdt fem ordinære møder og udarbejdet 10 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 

1 Rehabilitering

2 Borgercenter Handicaps omorganisering

3 Handicaprådets virke 

4 Uddannelsescenter UiU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

5 Evaluering af året der gik og plan for 2017 
 
Hovedtemaerne vil kort blive præsenteret i det følgende, ellers henvises der til referaterne fra de enkelte møder, 
som er tilgængelige på Handicaprådets hjemmeside: www.handicapraad.kk.dk.

1. REHABILITERING 
Handicaprådsmøde den 1. februar 2016 – Mødet blev afholdt på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København 
Oplægsholdere:  
• Lise Leth Jeppesen, centerchef for Neurologi- og Rehabiliteringscenter København  
• Sine Gregersen, stabschef ved Borgercenter Handicap

ERFARINGER: Handicaprådet fik indsigt i Neurologi- og Rehabiliteringscentrets aktiviteter, faglighed og visioner, 
samt Borgercenter Handicaps kommende målgruppeplan og analyseopstart vedrørende omlægning af dagtilbud-
dene. 

http://www.handicapraad.kk.dk
http://www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad
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2. BORGERCENTER HANDICAP OMORGANISERING 
Handicaprådsmøde den 14. marts 2016 – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus
Oplægsholdere:  
• Vibeke Ries, myndighedschef på Borgercenter Handicap (tidligere Handicapcenter København)

ERFARINGER: Omlægningen fra Handicapcenter København til Borgercenter Handicap har bl.a. medført at der 
er kommet en ny modtagelse med fokus på aktiv rådgivning og vejledning, at der er en tværfaglig og specialiseret 
indsats for henholdsvis børn, unge og voksen fra 15-25 år, og at der er kommet mere fokus på at skabe en gli-
dende overgang mellem unge og voksengrupperne. Handicaprådet fik mulighed for at stille spørgsmål og drøfte 
omorganiseringen.

3. HANDICAPRÅDETS VIRKE 
Handicaprådsmøde den 19. maj 2016 – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus
Oplægsholdere:
• Nina Eg Hansen, Administrerende direktør i Socialforvaltningen 
• Jan Nielsen, Formand for Handicaprådet i Hvidovre Kommune, præsenterede Handicaprådet i Hvidovre,  
 deres udfordringer og proces mod at genstarte et bedre samarbejde, samt fornyet fokus på kerneydelser  
 og tilgængelige virkemidler.

ERFARINGER: I Hvidovre Handicapråd har man haft succes med ny mødestruktur centreret omkring vidensfor-
midling, udarbejdelse af fælles udviklingsmål og kodeks, samt fokus på kerneydelser og midler. Formanden frem-
hævede, at man har arbejde med at opnå løbende inddragelse, at bygge relationer, og særligt at gøre evidens og 
fakta tilgængeligt. 
 
Socialforvaltningens direktion har fire fokuspunkter: 1) uddannelse og beskæftigelse, 2) netværk og ensomhed, 3) 
viden om, hvad der virker, 4) de demokratiske spilleregler (overholdelse af frister, budgetter, regler, mv.). Fra 
Handicaprådets side er der brug for, at man i Socialforvaltningen formår at omsætte det man lover til virkninger, 
som man konkret kan se og mærke i hverdagen, herunder at der f.eks. bliver taget mere udgangspunkt i borge-
rens egne ønsker og behov.
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4. UDDANNELSESCENTER UIU – SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE (STU) 
Handicaprådsmøde den 29. august 2016 – Mødet blev afholdt på Uddannelsescenter UiU
Oplægsholdere:  
• Helle Munk, forstander på Uddannelsescenter UiU, holder oplæg om STU forløbene på UiU  
 (Ungdomsuddannelsen i Utterslev) 
 
ERFARINGER: Handicaprådet blev præsenteret for de uddannelsesmuligheder, som unge har på UiU, herunder 
de udfordringer man oplever på STU-området. Grundet beskæringer er der nu kun én takst per elev, uafhængigt 
af dennes behov. Mange elever har dobbelte diagnoser, og mange er ubehandlede, fordi der mangler ekspertise 
på området, særligt er der ikke nok specialiserede psykologer og psykiatere. Derudover har man har flyttet IQ 
grænsen, således at der først er støtte og hjælp nok for elever ved en IQ på 50 og derunder, hvor man før talte 
om en grænse ved en IQ på 70. Dermed bliver en stor gruppe af unge ’tabt’ i det almene system. Herudover får 
mange unge ikke anden støtte end selve STU tilbuddet. Dette er en udvikling, der vækker stor bekymring hos UiU. 

5. EVALUERING AF ÅRET DER GIK OG PLAN FOR 2017 
Handicaprådsmøde den 16. november 2016 – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus
Oplægsholdere: 
• Ane Esbensen, Det Centrale Handicaprådssekretariat (DCH), inspirationsoplæg om DCHs arbejde og fokus. 

ERFARINGER: Det Centrale Handicapråds organisationsstruktur blev radikalt ændret i 2011, så DCH består af 
flere udefrakommende, såsom KL, SFI og IT universitetet. Det Centrale Handicapråds fokus er på at samarbejde 
og arbejde med de emner, der allerede er på dagsordenen, og så få handicapperspektivet med på de områder. 
Handicaprådet blev opfordret til i højere grad at opsøge, hvornår og hvordan man byder bedst ind som handica-
prådsorgan i de andres dagsordener. Handicaprådet drøftede året der gik og fremsatte forslag til fremtidig virke, 
rolle og fokusområder. 
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2.3  HØRINGER

Handicaprådet var i 2016 høringspart i 10 høringer fordelt på fire af kommunens forvaltninger. I det følgende 
fremgår en oversigt over høringerne og deres forvaltningsmæssige tilknytning. Høringssvarene kan læses i sin ful-
de længde på Handicaprådets hjemmeside www.handicapraad.kk.dk. 

MODTAGET HØRING TILKNYTNING

Januar Madservice med udbringning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Februar Udkast til Værdighedspolitikken Socialforvaltningen

Juni Handleplan for diabetes 2017-2019 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

September Budgetforslag 2017 Økonomiforvaltningen

Oktober Trafikplan 2016 Økonomiforvaltningen

Oktober Kvalitetsstandard for  
Københavns Kommunes krisecentre

Socialforvaltningen

November Udbud af praktisk og personlig hjælp Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

November Fremtidig organisering af Hafniaskolen Børne- og Ungdomsforvaltningen

November Hjælp i hverdagen 2017 Socialforvaltningen

November Udbud af Indkøbsordning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

http://www.handicapraad.kk.dk
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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 2016 
afholdt møder med følgende udvalg:

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 9. MARTS 2016
På mødet var inklusion af børn og unge, tidlig opsporing, arbejdet med fleksible pladser i dagtilbud til 0-6-årige 
børn, der hjemmetrænes, og budgetforslag for 2017 de prioriterede dagsordensemner. Handicaprådet gjorde 
udvalget opmærksom på, at der ligger en opgave i at sikre, at de midler som skolerne modtager til at støtte bør-
nene, ikke blot bliver en forøgelse af skolens grundtilskud. Rådet understregede endvidere, at det er vigtigt, at 
der er opmærksomhed på, om der bliver taget udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder for et godt forløb, 
og om inklusionen foregår på elevens vilkår. Yderligere blev udvalgets spareforslag for 2017 taget op, hvor Rådet 
udtrykte bekymring for, at man vil harmonisere serviceniveauet på specialundervisningsområdet, og halvere pul-
jen til personlig assistance. 

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. MARTS 2016
Handicaprådet var inviteret til at deltage i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar, hvor budget 2017 
skulle drøftes. Rådet kommenterede på de konkrete spareforslag. Handicaprådet fremsatte især kritik af forsla-
get om nedlæggelse af forebyggende pladser på aktivitetscentre, der i rådets øjne en bekymrende udvikling. Der-
udover udtrykte Rådet stor bekymring over for forslaget om besparelser på tilskud til kropsbårne hjælpemidler, 
ift. om besparelsen vil påvirke hjælpemidlernes kvalitet, så de ikke længere formår at dække alle individuelle be-
hov. Generelt understregede rådet, at der er behov for mere fokus på bekæmpelse af ensomhed og social isola-
tion, og på kompetenceudvikling af hjemmeplejens ansatte med hensyn til bedre borgerkontakt.
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SOCIALUDVALGET 6. APRIL 2016
Rådet deltog i budgetseminaret med Socialudvalget, hvor en bred vifte af emner blev fremsat. Handicaprådet for-
holdte sig til en række konkrete spareforslag og udtrykte generelt skepsis overfor, hvorvidt der kan hentes en så 
stor besparelse, som der blev lagt op til.  Rådet fremhævede endvidere tillid til borgeren, sagsbehandlingstider, 
samt effekterne af kontanthjælpsloftet på handicappede borgere, som temaer man ønsker mere fokus på i fremti-
den. 

ØKONOMIUDVALGET 30. AUGUST 2016
Handicaprådet havde forinden mødet indsendt ønsker til dagsordenen. På baggrund af disse var dagsordensem-
ner for samarbejdsmødet; Gensidigt samarbejde, Budget 2017, København for alle – borgere og besøgende, samt 
inklusion. Rådet understregede, at det er vigtigt, at Handicaprådet ikke bare anskues som et rådsorgan, men ses 
som en mere aktiv og sammenspillende partner. Herunder opfordrede Rådet til, at medlemmerne af Økonomi-
udvalget tager en mere aktiv part i at løfte handicapområdet. 
Videre gav Rådet udtryk for sin støtte til den supplerende budgetmodel, og anbefalede, at Økonomiudvalget gen-
nemførte budgetforslaget vedrørende bedre tilgængelighed for personer med handicap i den offentlige trafik og 
byens rum. Endeligt bemærkede Handicaprådet, at der mangler specialpladser til, og at der findes eksempler på 
børn, hvis tilstand forværres af forsøg på at inkludere dem i folkeskolen.
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3.  Erfaringsudveksling

Handicaprådet har foruden de formelle opgaver med at rådgive Borgerrepræsentationen og forvaltningerne også 
mødtes for at udveksle erfaringer med andre væsentlige samarbejdspartnere. Dette arbejde bestod i 2016 af et 
fællesmøde med Borgercenter Handicaps Centerråd og Hjemmeplejens Brugerråd, samt deltagelse i et møde 
med Ældrerådet med fælles drøftelser af tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse ved kultur- og 
fritidsarrangementer i København.

3.1  FÆLLESMØDE MED BORGERCENTER HANDICAPS CENTERRÅD OG 
  HJEMMEPLEJENS BRUGERRÅD

Temaet for dette års fællesmøde var ’overgange’. Konkret, hvordan overgange fra ”voksen til ældre” og overgange 
fra sygehus til kommunen gribes an mellem de enkelte forvaltninger. 

Socialborgmester Jesper Christensen fremlagde en række af Socialudvalgets fokusområder, herunder bekæmpelse 
af ensomhed, øget livskvalitet for udsatte borgere og øget selvhjulpenhed, og fremhævede de udfordringer og 
lovende projekter, der eksisterer på områderne. 

Søren Schielder og Maria Mantzourou Smith fra Borgercenter Hjemmepleje redegjorde for målgruppeaftalen 
mellem SOF og SUF, data om hjemmeplejemodtagerne i SOF, arbejdet for at harmonisere kvalitetsstandarderne i 
SOF og SUF, og hvordan overgangen fra SOF til SUF konkret sker.

Maria Mantzourou Smith fremlagde videre om borgerens overgang fra sygehus til kommune, herunder kommuni-
kationsaftalen mellem kommune og region, om udskrivelseskoordinatorer og Hjerneskadekoordinationen. 
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3.2  MØDE MED ÆLDRERÅDET

Den 5. december 2016 deltog medlemmer af Handicaprådet i et møde med Ældrerådet, hvor tilgængelighed for 
borgere med funktionsnedsættelse ved kultur- og fritidsarrangementer i København blev drøftet, og fælles ideer 
og erfaringer på tilgængelighedsområdet blev udvekslet. 
Handicaprådet berettede om samarbejdet med teaterfestivalen Cph Stage og om Rådets generelle fokus på at 
skabe gennemsigtighed og tilgængelighed i hele kulturlivet og byens rum, herunder ideen med at placere tilgænge-
lighedssymboler på byens teatre.  
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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  ÅRSKONFERENCE: DU ER IKKE ALENE – FÆLLES OM FREMTIDEN 

Den 28. september afholdt Handicaprådet en konference om fællesskaber og ensomhed med titlen ’Du er ikke 
alene – Fælles om fremtiden’. Arrangementet blev afholdt i Festsalen på Københavns Rådhus og bestod af seks 
inspirerende oplæg om, hvordan man kan bekæmpe ensomhed og skabe inkluderende sociale fællesskaber for 
personer med handicap.  Foredragsholderne, Birthe Lindal, Lluis Armangué, Ole Lauth, Nina Cheesman, Trine 
Holm Eriksen og Per Nymand, delte hver især ud af deres erfaringer og konkrete arbejde med, hvordan man kan 
gribe det sociale fællesskab an, og holde social isolation fra døren. 

Behovet for at være del af et fællesskab eksisterer for alle, men der var bred enighed blandt oplægsholderne om, 
at fællesskaber ikke opstå af sig selv, men at det handler om at skabe et rum, hvor fællesskaberne kan opstå, og 
hvor unge som gamle kan mødes og være sammen. I løbet af eftermiddagen oplevede det fremmødte publikum 
flere inspirerende eksempler på, hvordan sådanne fællesskaber kan skabes, og hvordan især unge med handicap 
kan sikres et netværk, og gode sociale relationer.
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4.2 TILGÆNGELIGHED 

København skal være for alle - også for københavnere med færdselshandicap. Opgaven med at forbedre tilgænge-
ligheden i København er stor, og indsatsen bør prioriteres og målrettes i fællesskab med brugerne.
Med denne dagsorden i baghovedet har Handicaprådet i 2016 arbejdet hårdt for at sikre bedre forhold for kø-
benhavnere med handicap. I marts førte dette fokus til et dialogmøde med Teknik- og Miljøborgmester Morten 
Kabell, som bakkede op om Handicaprådets ønske om at bringe tilgængelighed op i budgetforhandlingerne. 
Dette ønske blev fremsat igen ved samarbejdsmødet med Økonomiudvalget i august, hvor Rådet opfordrede Ud-
valget til at gennemføre budgetforslaget vedrørende bedre tilgængelighed for færdselshandicap. 
Handicaprådets insisteren på at forbedre tilgængelighedsforholdene i København viste sig at bære frugt, da der i 
budgetaftalen for 2017 blev afsat 2,5 mio. kr. til et tilgængelighedsprojekt, der skal kortlægge tilgængeligheden i 
de ti københavnske bydele, samt 5 mio. kr. til konkrete tilgængelighedstiltag i Ørestad.
På baggrund af denne beslutning har Handicaprådet i november og december deltaget i dialogmøder med både 
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, med henblik på at give input til den videre proces med 
tilgængelighedsprojekter. 

4.3  TEATER FOR ALLE - TILGÆNGELIGHEDSSAMARBEJDE MED CPH STAGE

Handicaprådet påbegyndte i 2015 et samarbejde med teaterfestivalen Cph Stage, da det københavnske 
kulturliv skal være for alle. Handicaprådet ønsker, at øge opmærksomheden omkring tilgængelighed 
og fremme denne i byens teatre. Derfor besøgte rådsmedlemmerne igennem foråret en række af 
de københavnske teatre og har anmeldt deres tilgængelighed ud fra en række grundlæggende kriterier 
for fysisk tilgængelighed. Dette mundede ud i en mærkning af teatrene, som fremgår at Cph Stages 

hjemmeside, hvor man ligeledes kan søge på ’Handicap tilgængelighed’ og få præsenteret de mange 
forestillinger, der foregår på tilgængelige teatre. Ved teaterfestivalens åbning på Folketeatret den 1. juni, 

holdt Handicaprådets formand Janne Sander en tale, hvor hun understregede, at en funktionsnedsættelse ikke 
behøver være et handicap, hvis tilgængeligheden er på plads.
Handicaprådets fokus har været, at skabe gennemsigtighed og med dette samarbejde, tage første spadestik mod 
en højere grad af tilgængelighed i hele kulturlivet og byens rum. Cph Stage er en årligt tilbagevendende teater-
festival og man kan læse mere om tilgængelighedsmærkningen på hjemmesiden www.cphstage.dk
Vi glæder os til at se Jer i teatret.

http://www.cphstage.dk
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 4.4 HANDICAPRÅDET PÅ FACEBOOK

Handicaprådet har fokus på at være synlige på de sociale medier. På vores facebookside www.facebook.com/ko-
ebenhavnshandicapraad, deltager Handicaprådet i debatten med indlæg og sætter dagsorden med interessante 
eller vigtige emner. Både de gode inspirerende og de kritiske tankevækkende historier. Vores side er en informa-
tiv platform, hvor Handicaprådet går i dialog med borgeren. Handicaprådet er ugentlig aktiv på Facebook, hvor 
nyheder deles og diskuteres ivrigt. 

5.  Årets Handicappris 

Den 3. december, er FN’s Internationale Handicapdag. Overalt i verden er der fokus på at hædre de positive ini-
tiativer, 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 2016 gik til fairplayer Kevin Nielsen, for sit arbejde med at inkludere unge med autisme, AHDH 
og Aspergers i foreningslivet, gennem fodboldklubben Nørrebro United. I samarbejde med klubben søsatte Kevin 
Nielsen, som selv er diagnosticeret med autisme, i januar 2016 et tilbud om fællestræning for fodboldinteresserede 
unge på STU-skolerne i Storkøbenhavn, hver tirsdag. I løbet af foråret skød han desuden fodboldligaen Challenge 
League fra start med kampe hver onsdag. I dag tæller ligaen 8 hold med 10 spillere på hver. I samarbejde med 
frivillige fra Nørrebro United står Kevin for både træning af holdene og administration af liga-kampene.

Kevin blev indstillet til Handicapprisen af Nørrebro United, grundet det store arbejde, han har lavet, og får at 
give ham blod på tanden til at fortsætte sin egen gode udvikling. 
Prisen blev overrakt af adm. direktør i Socialforvaltningen Nina Eg Hansen, socialborgmester Jesper Christensen 
og Handicaprådets formand Janne Sander.
     

http://www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad
http://www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad
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6.  Visioner for Handicaprådets arbejde i 2017

For Handicaprådet står år 2017 som et mulighedernes år. 

Et valgår står for døren, og en ny borgerrepræsentation skal sammensættes. Handicaprådet vil gøre sit til at få 
sat handicap på dagsordenen, og gøre det til en mærkesag for byens politikere. Igennem det forgangne år har 
Handicaprådet endnu en gang gjort opmærksom på, at Rådet kan og skal opfattes som andet end blot et rådsor-
gan, og i stedet bør anskues som en aktiv og sammenspillende partner, når det kommer til udviklingen af handica-
pområdet. Dette forbliver en vigtig opgave for Handicaprådet, og kræver, at der fastholdes en tæt og positivt 
dialog med politikerne, nye som gamle. Rådet vil påbegynde denne proces ved at afholde til et valgmøde i okto-
ber, hvor alle partier vil have mulighed for at være repræsenteret. 

I det kommende år skal Københavns Kommune også have en ny Handicappolitik, som Handicaprådet ser frem til 
at være med til at udforme. Det er vigtigt, at kommunens politik understøtter, at borgere med handicap har sam-
me muligheder som alle andre borgere i København. 
Det en fælles opgave for både politikere, forvaltninger og civilsamfundet, at sørge for at borgere med handicap 
kan deltage på lige fod i vores samfund. Det er Handicaprådets håb, at Rådets erfaringer og viden vil blive sat i 
spil, så der kan udvikles en ambitiøs Handicappolitik i 2017. 
 
Afslutningsvis vil Handicaprådet sætte særligt fokus på beskæftigelse i det nye år. Det gælder både for dem, som 
grundet deres handicap ikke kan arbejde på ordinære vilkår, og dem som kan. Det kan øge livskvaliteten og selv-
værdet at yde en produktiv indsats, ligegyldigt om det foregår på et botilbud, et dagtilbud eller gennem beskyttet 
beskæftigelse. Handicaprådet vil i 2017 arbejde hårdt for at sikre, at der også er lige muligheder for borgere med 
handicap på beskæftigelsesområdet, ud fra det livssyn, at alle fortjener en meningsfuld hverdag.

På denne baggrund ser Handicaprådet med store forventninger frem til et produktivt 2017. 
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