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H A N D I C A P R Å D E T

i KØBENHAVNS KOMMUNEr
PLADS TIL 

MANGFOLDIGHED 

– OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET

Mandag den 27. november 2017 •  k l .  14 .00 – 17.00 

Mogens Wiederholt, D
irektør i Spastikerforeningen, er dagens konferencier.  

14.00 – 14.05 Velkomst ve
d Janne Sander, Formand for Handicaprådet

14.05 – 14.40 Mangfoldighed og nedbrydelse af fordomme 

 

på arbejdsmarkedet 

 

ved Lene Maj Pedersen fra D
et Centrale

 Handicapråd samt 

 

Maria A
dele Bonde, ambassad

ør for En af os

14.40 – 15.15 IBM’s arbejde med inklusion af medarbejdere med 

 

funktionsnedsættelse 

 

ved Allan Sonne Johansen fra I
BM

15.15 – 15.30 Jazz-prom 

 

med Thorvald Kølle på tro
mpet, Flemming Nørgaard på bas 

 

og Frank Gliese på tro
mmer.

15.30 – 15.50 De berømte rådhuspandekager samt kaffe og te

15.50 – 16.20 Nye tilta
g til a

t sty
rke integrationen af mennesker med 

 

handicap på arbejdsmarkedet 

 

ved Finn Amby fra 
Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse

 

etableret af A
alborg Universitet, VIVE og VIA University 

College

16.20 – 16.50 Personlige beretninger fra et liv på arbejdsmarkedet 

 

med et handicap 

 

ved Simon Toftgaard Jespersen, ansat i 
Muskelsvindfonden som 

 

Project Manager og Alexander Pagh, ansat p
å Albertslund 

 

Ridecenter i sk
ånejob

16.50 – 17.00 Opsamling og tak for i dag
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1. Indledning

2017 var det sidste år for dette Handicapråds valgperiode. Det har været endnu et travlt år med mange spændende 
møder og arrangementer. Rådet har blandt andet afholdt en konference om mangfoldighed på arbejdsmarkedet, 
et valgmøde forud for kommunal- og regionsvalget, uddelt årets handicappris og varetaget de formelle møder 
mellem rådet og kommunens politiske udvalg.

Året igennem har der været særligt fokus på beskæftigelse, og netop derfor var overskriften for Handicaprådets 
konference i 2017 ”Plads til mangfoldighed – også på arbejdsmarkedet”. Arrangementet blev afholdt på Københavns 
Rådhus og satte fokus på de mange muligheder, der findes på arbejdsmarkedet på trods af forskellige udfordringer 
og behov. Vi havde inviteret en række inspirerende oplægsholdere, der med hver deres perspektiv gav et indblik i 
livet på arbejdsmarkedet med et handicap. 

Handicapprisen gik i år til Abdul Ghafour Valizadeh, ejer af caféen ’Cafello’ i København Nordvest. Abdul har på 
eget initiativ renoveret caféens indgangsparti og toilet med henblik på at gøre caféen handicapvenlig og dermed 
skabe mulighed for deltagelse i samfundet for en gruppe medborgere. 

Endelig har Handicaprådet i 2017 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 handicappolitiske 
problemstillinger blev diskuteret. Handicaprådet har haft erfaringsudveksling med Ældrerådet, afholdt fællesmøde 
med Borgercenter Handicaps Centerråd og Hjemmeplejens Brugerråd samt mødtes flere gange med forvaltninger i 
kommunen, hvor blandt andet tilgængelighed, beskæftigelse og handicapboliger har været på dagsordenen. Videre 
har Handicaprådet haft en aktiv rolle i formuleringen af Københavns kommende handicappolitik 2018-2022. Sidst 
har Handicaprådet fungeret som sparringspartner på Borgercenter Handicaps omorganisering og udviklingsplan, 
der skal bidrage til at sikre hurtigere og bedre sagsbehandling for Københavns borgere.
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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, der har 
betydning for københavnere med handicap. Handicaprådets rolle er samtidig at være dialog- og debatskabende. 
Rådet ser derfor meget gerne, at københavnere deltager aktivt 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

I 2017 fik Handicaprådet bevilliget budgetmidler på 981.000 kr.  
Midlerne går først og fremmest til sekretariatsbetjening og den daglige drift af Rådet. Derudover anvendes midlerne 
til at afholde Rådets årlige møder samt til at arrangere offentligt tilgængelige konferencer og valgarrangementer. 
Videre er midlerne med til at sikre, at Handicaprådet kan sætte fokus på specifikke problemstillinger samt hylde 
en ildsjæl hvert år med uddelingen af den tilbagevendende handicappris.

1.3 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 i rådet bidrager 
til, at handicapområdet i Københavns Kommune præges af samtlige fagpolitiske aspekter. Dette er væsentligt, da 
borgere med handicap er en differentieret målgruppe med meget forskellige behov, samtidig med at effektueringen 
af sektoransvaret på tværs af kommunernes forvaltninger understøttes.  
En oversigt over Handicaprådets medlemmer i 2017 kan ses på næste side.

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)

Økonomiudvalget samt  
Socialudvalget

Anne Mette Omø Carlsen (Ø)

Teknik- og Miljøudvalget Peter Thiele (F) 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 2017

Handicaprådet har i 2017 afholdt fem ordinære møder og udarbejdet 8 høringssvar. Rådet har derudover været 
engageret i en række sager, der primært har haft aktuel karakter, herunder har Handicaprådet eksempelvis deltaget 
i debatten og arbejdet med at forbedre Københavns Kommunes håndtering af ressourceforløb i forbindelse med 
tildeling af førtidspension. Der er også blevet sat fokus på 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 referater 
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 rådsmøder. Da 2017 var det sidste år for rådets valgperiode, blev det femte 
møde brugt som afslutning og refleksion over den forgangne periode. Derudover har Rådet haft særligt fokus på 
beskæftigelse i 2017, hvilket er afspejlet i de følgende temaer:

1 Beskæftigelse – forskellige veje til arbejdsmarkedet

2 Ny handicappolitik

3 Beskæftigelse – mangfoldighed gavner

4 Overgangen fra uddannelse til beskæftigelse

5 Afslutning

Hovedtemaerne vil kort blive præsenteret i det følgende og for yderligere information henvises der til refera-
terne fra de enkelte møder, der er tilgængelige på Handicaprådets hjemmeside: www.handicapraad.kk.dk 

http://www.handicapraad.kk.dk
http://www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad
http://www.handicapraad.kk.dk
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1. BESKÆFTIGELSE – FORSKELLIGE VEJE TIL ARBEJDSMARKEDET
Handicaprådsmøde den 7. februar 2017 – Mødet blev afholdt på Sundby Væksthus

Oplægsholdere:
 Mette Thorsgaard Erhardsen, leder af Captum under Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse,  
 præsenterede Captums beskyttede beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

Erfaringer: Captum har beskæftigelsestilbud til ca. 400 borgere med såvel fysisk som psykisk varig funktions-
nedsættelse. Det er vigtigt, at denne gruppe borgere har mulighed for beskæftigelse, der er meningsfuld for netop 
dem, hvor de samtidig kan bidrage til samfundet. Der sættes fokus på at sammenkøre beskæftigelsesområdet 
med kommunens botilbud, da de to områder kan lære af hinanden.

2. NY HANDICAPPOLITIK
Handicaprådsmøde den 6. april 2017 – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus

Oplægsholdere:
 Mia Bjørnø, Center for Politik, Socialforvaltningen, præsenterede processen og rammerne for den nye  
 handicappolitik.
 Signe Højsteen og Tony Bech, chefkonsulenter hos Danske Handicaporganisationer, præsenterede interesse- 
 områder som inspiration til den nye handicappolitik.

Erfaringer: Handicappolitikken er en politik, der går på tværs af alle forvaltninger og ligeledes skal løftes som så. 
De fire tværgående temaer for den nye handicappolitik blev præsenteret: ’Det gode liv’, ’Uddannelse og beskæfti-
gelse’, ’Netværk’ og ’Deltagelse’. Øvrige temaer blev også fremsat som potentielle emner til den nye handicap- 
politik, herunder børneliv, smidige overgange, det gode ungdomsliv, et sundt liv, sammenhængende by og fritid.



10

3. BESKÆFTIGELSE – MANGFOLDIGHED GAVNER
Handicaprådsmøde den 16. maj 2017 – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus

Oplægsholdere: 
 Allan Sonne, afdelingsdirektør og leder af personalenetværket for medarbejdere med handicap i IBM,  
 præsenterede IBM’s arbejde med inklusion og mangfoldighed.
 Hanne Skov Henriksen og Jakob Madsen, beskæftigelseskonsulenter i Borgercenter Handicap, præsenterede  
 deres arbejde som nyansatte beskæftigelseskonsulenter.

Erfaringer: Mangfoldighed på en arbejdsplads er med til at øge omsætningen, idet en mangfoldig medarbejder-
stab afspejler det omkringliggende samfund, og derved bedre kan forstå og tilpasse sig samfundets behov. Over 
halvdelen af den danske befolkning føler sig ikke komfortable ved at samtale med en person med et handicap. 
Personer med handicap må også selv bidrage til aktivt at adressere og afmystificere deres handicap. 

4. OVERGANGEN FRA UDDANNELSE TIL BESKÆFTIGELSE
Handicaprådsmøde den 28. august – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus

Oplægsholdere:
 Johanne Meyer fra Den Særlige Jobformidling fortalte om, hvordan man forsøger at hjælpe udviklings- 
 hæmmede, der har en førtidspension, med at komme i arbejde. 
 Mette Boskov Vedsmand, borgercenterchef i Borgercenter Handicap, fremlagde en status på handleplanen  
 i forbindelse med kritikken af Borgercenter Handicap.

Erfaringer: Borgere som har fået tildelt en førtidspension blandt andet på grund af udviklingshæmning, har sta-
dig mulighed for at komme i beskæftigelse, hvis der kan findes en ordning, der passer til den enkelte persons be-
hov, eksempelvis skånejob. Et arbejde er med til at skabe enorm værdi hos den udviklingshæmmede, som får mu-
lighed for at bidrage til samfundet på sine egne præmisser. Samtidig er det gevinstgivende for samfundet, da flere 
borgere og arbejdsgivere får kendskab til borgere med handicap, hvilket kan bidrage til at nedbryde eventuelle 
fordomme.
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5. AFSLUTNING
Det sidste møde i 2017 var også det sidste møde for det daværende Handicapråd, da en ny valgperiode starter i 
2018. Mødet blev derfor afholdt som en afslutningsmiddag, hvor der var mulighed for, at medlemmerne kunne 
takke for samarbejdet de seneste 4 år. Samtidig var der plads til, at Rådet kunne reflektere over deres arbejde 
under nogle mere uformelle rammer. 

2.2 HØRINGER

Handicaprådet var i 2017 høringspart i 8 høringer fordelt på fem af kommunens forvaltninger. Nedenfor fremgår 
en oversigt over høringerne og deres forvaltningsmæssige tilknytning. Høringssvarene kan læses i fuld længde på 
Handicaprådets hjemmeside www.handicapraad.kk.dk 

MODTAGET HØRING TILKNYTNING

Januar Omlægning af Børnecenter København Børne- og Ungdomsforvaltningen

Januar
Dispensation fra kravet om affaldsskakte  
i bygningsreglementet

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Marts
Sundheds- og Omsorgsudvalgets 1. behandling af 
budget 2018

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

August Budgetforslag 2018 Økonomiforvaltningen

September
Københavns Kommunes handicappolitik  
2018-2022

Socialforvaltningen

Oktober SKI-udbud af bleer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

Oktober Kvalitetsstandarden ”Hjælp i Hverdagen 2018” Socialforvaltningen

November Udviklingsplanen for Borgercenter Handicap Socialforvaltningen

http://www.handicapraad.kk.dk
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2.3 SAMARBEJDSMØDER MED UDVALGENE

Handicaprådet har indgået samarbejdsaftaler med størstedelen af de politiske udvalg i Københavns Kommune. 
Indholdet af samarbejdsaftalerne er et forpligtende samarbejde mellem Handicaprådet og de respektive udvalg. 
Samarbejdet indebærer blandt andet, at der årligt afholdes møde mellem Handicaprådet og det pågældende ud-
valg. Formålet er at sikre en løbende dialog med udvalgene for at gøre opmærksom på handicappolitiske pro-
blemstillinger. Handicaprådet har i 2017 afholdt møder med følgende udvalg:

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 1. MARTS 2017 
Handicaprådet var inviteret til at deltage i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar med henblik på at 
drøfte budget 2018. Rådet kommenterede på de konkrete spareforslag og fremsatte en kritik af forringelser af 
serviceniveauet vedr. rengøring samt ophør af muligheden for ekstra årlig rengøring. Videre udtrykte Handicaprå-
det bekymring for reduktionen af tilskud til ældreklubberne samt ophør af puljen til aktiviteter på plejecentre. 

Derudover gav Rådet udtryk for sin støtte til investeringsforslaget omkring styrket faglighed og udvikling af ud-
rednings- og rehabiliteringsforløb samt en tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommu-
nalt-lægeligt arbejde. Endeligt understregede Rådet, at der er behov for et øget fokus på medarbejderkontinuitet 
samt kompetenceudvikling i mødet med borgeren.

SOCIALUDVALGET DEN 15. MARTS 2017
Rådet deltog i budgetseminar med Socialudvalget, hvor en bred vifte af emner blev diskuteret. Handicaprådet 
forholdte sig til en række konkrete spareforslag og udtrykte hertil stor skepsis omkring besparelser på dag- og 
døgntilbud til borgere med handicap. Rådet efterspurgte et mere langsigtet fokus på kerneydelser på handicap-
området frem for nye tiltag og projekter. Derudover blev vigtigheden af borgeres forskelligartede behov pointe-
ret. Rådet fremhævede endvidere et ønske om opkvalificering af medarbejdere samt øget tillid til borgerne i sags-
behandlingen.
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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 26. APRIL 2017
På mødet med Børne- og Ungdomsudvalget var de prioriterede dagsordensemner inklusion af børn og unge, fy-
sisk tilgængelighed, BUF-Flextilbud samt samspil mellem det almene område og specialområdet. Handicaprådet 
udtrykte bekymring for, at spareforslagene ville svække inklusionen af børn med særlige behov.
Videre opfordrede rådet til, at man fremadrettet laver et effektiviserings- og investeringskatalog, der tydeliggør 
størrelsen af besparelserne i forhold til det samlede budget samt antallet af borgere, der rammes af besparel-
serne.

ØKONOMIUDVALGET DEN 29. AUGUST 2017
Handicaprådet havde forinden mødet med Økonomiudvalget indsendt ønsker til dagsordenen. På baggrund af 
disse var dagsordensemner for samarbejdsmødet; Beskæftigelse for borgere med handicap, det strukturelle bud-
getunderskud på handicapområdet, boligmarkedet i Københavns Kommune samt tilgængelighed. Handicaprådet 
understregede, at det er vigtigt at se på muligheder frem for begrænsninger. Videre udtrykte Rådet et ønske om 
at fokusere på diversiteten af behov inden for beskæftigelsesområdet af borgere med handicap, hvortil værdighed 
blev fremhævet, som et helt centralt aspekt i forhold til, at alle borgere skal have lige mulighed for at komme i 
arbejde. Derudover påpegede Handicaprådet problematikken ved, at borgere med handicap kun bliver tilbudt én 
bolig og derved kan risikere at skulle flytte langt væk fra netværk og familie. Rådet udtrykte endvidere sin støtte 
til arbejdet med at kortlægge og forbedre tilgængeligheden for borgere med handicap i bydelene. Rådets overord-
nede og vigtigste ønske var dog, at der ikke skulle skæres yderligere i kerneydelserne.
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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 2017 af et 
fællesmøde med Borgercenter Handicaps Centerråd og Hjemmeplejens Brugerråd, samt en løbende erfaringsud-
veksling med Københavns Kommunes Ældreråd.

3.1 FÆLLESMØDE MED BORGERCENTER HANDICAPS CENTERRÅD  
 OG HJEMMEPLEJENS BRUGERRÅD  

Handicaprådet arrangerede dette års fællesmøde under temaet ’velfærdsteknologi’ med fokus på teknologiske 
hjælpemidler.

Mødet blev afholdt på Metropols Praksis- og Innovationshus, hvor projektleder hos Metropol Ann Rasmussen 
præsenterede husets vision omkring en dynamisk platform mellem uddannelsesområdet, teknologiudvikling og 
virksomhedssamarbejde. Herefter var der rundvisning af husets sanserum, der kan anvendes af virksomheder til 
at simulere borgerens vej gennem sundhedsvæsenet på tværs af borgerens hjem, hospitalet og genoptræningscen-
teret. 

Christine Jensen, områdechef for Modtagelsen i Borgercenter Handicap gav indsigt i bevillingspraksis med fokus på 
den lovmæssige ramme og udfordringer i forhold til blandt andet skelnen mellem hjælpemidler og forbrugsgoder.
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Balancen mellem at informere borgere om ny velfærdsteknologi, over for at dette ikke nødvendigvis bliver tilgæn-
geligt for alle borgere, blev drøftet. Der blev sat fokus på den gruppe borgere, der er stærkt afhængig af velfærds-
teknologi og dermed også mere sårbar, hvis teknologien går i stykker. Videre blev det besluttet, at Handicaprådet 
fremadrettet skal bidrage til at formidle brugere til testlaboratoriet samt formalisere samarbejdet mellem Metro-
pol og Handicaprådet.

3.2 SAMARBEJDE MED ÆLDRERÅDET 

Handicaprådet har i 2017 løbende udvekslet erfaringer med kommunens Ældreråd. Dette indebærer, at rådene 
har udvekslet holdninger i forbindelse med eksempelvis høringssvar og budgetforslag for 2018. Handicaprådet ser 
frem til det videre samarbejde med Ældrerådet i 2018, hvor rådene blandt andet planlægger at udveksle ønsker 
til budget 2019.
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4. Rådet sætter dagsordenen

Handicaprådet ønsker at bidrage til at sætte dagsordenen i det politiske liv i København. Dette gøres ved at af-
holde en årlig konference, indbyde til offentlige temamøder, afholde offentlige valgarrangementer samt udvikle 
konkrete forslag til kommunens arbejde og kommentere på eventuelle ændringsforslag i kommunen. I år har 
Handicaprådet desuden spillet en aktiv rolle i formuleringen af Københavns Kommunes kommende handicap- 
politik 2018-2022. 

4.1 VALGMØDE

Handicaprådet afholdte valgmøde den 11. oktober 2017 på Københavns Rådhus i forbindelse med kommunal- og 
regionsrådsvalget i november. Det overordnede tema var handicappolitik, hvorunder blandt andet boliger, til- 
gængelighed, ledsagelse, sagsbehandling og overgangen fra barn til voksen blev diskuteret. De ni største partier 
var repræsenteret i panelet, og politikerne fik hver især mulighed for kort at præsentere deres handicappolitik og 
prioriteringer, hvorefter der var spørgsmål og debat med de fremmødte i salen. Direktør i spastikerforeningen 
Mogens Wiederholt var ordstyrer på mødet og sørgede for, at alle de fremmødte blev hørt i den livlige debat.
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4.2 KONFERENCE: PLADS TIL MANGFOLDIGHED  
 – OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET

Den 27. november 2017 afholdt Handicaprådet en konference om mangfoldighed under titlen ’Plads til mangfol-
dighed – også på arbejdsmarkedet’. Arrangementet blev afholdt i Festsalen på Københavns Rådhus. På konferencen 
deltog foredragsholdere med inspirerende oplæg og fortællinger om, hvordan man nedbryder fordomme og  
styrker integrationen af mennesker med handicap på arbejdsmarkedet samt personlige beretninger fra et liv på 
arbejdsmarkedet med et handicap. Foredragsholderne var Lene Maj Pedersen fra Det Centrale Handicapråd,  
Maria Adele Bonde fra landsindsatsen ’EN AF OS’, Allan Sonne Johansen fra IBM, Finn Amby fra Forsknings- 
center for Handicap og Beskæftigelse, Simon Toftgaard Jespersen fra Muskelsvindfonden og Alexander Pagh,  
ansat på Albertslund Ridecenter i skånejob. De fortalte hver især om deres erfaringer og konkrete arbejde med 
arbejdsmarkedets mange muligheder.

Det skaber stor værdi at være en del af arbejdsmarkedet, hvilket Handicaprådet forsøgte at sætte fokus på ved at 
inddrage oplæg omkring forskellige muligheder på arbejdsmarkedet med øje for en stor variation af individuelle 
behov. I løbet af konferencen gav foredragsholderne inspiration til, hvordan det er muligt at finde sin egen unikke 
vej til arbejdsmarkedet. Ud over de interessante oplæg bød eftermiddagen også på et musikalsk indslag fra ’Jazz-
Prom’, der leverede en forrygende optræden på bas, trompet og trommer.
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 4.3 TILGÆNGELIGHED

Handicaprådet har gennem længere tid arbejdet for bedre tilgængelighed i København. Rådets indsats blev belønnet, 
da der i budgetaftalen for 2017 blev afsat 2,5 mio. kr. til et tilgængelighedsprojekt samt 5 mio. kr. til konkrete til-
gængelighedstiltag i Ørestaden. Tilgængelighedsprojektet blev sat i værk i 2017 i form af en kortlægning af tilgæn-
geligheden i København, hvor der blev fundet 56 ruter, hvor tilgængeligheden skal forbedres. 
Derudover startede arbejdet i Ørestaden, som forventes færdigt i 2018. Det anslås, at de konkrete tilgængelig-
hedstiltag kun vil kræve 4 af de afsatte 5 mio. kr., hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen vil anvende den resterende 
million til at etablere omkring 800-1000 ramper i København. Handicaprådet vil fortsat følge udviklingen i 2018, 
og glæder sig over, at der er kommet fokus på at øge tilgængeligheden for københavnere med færdselshandicap.

4.4 KØBENHAVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK 2018-2022

Københavns Kommune skal have en ny handicappolitik gældende for 2018-2022. Handicaprådet har naturligvis 
bidraget til indholdet i politikken og har været inddraget som sparringspartner og høringspart løbende i processen. 
Udover Handicaprådet har en række andre aktører og borgere været med til at forme politikken, der forventes 
endeligt vedtaget af den samlede Borgerrepræsentation i februar 2018. 
Herefter følger et arbejde med at få sat handling bag politikkens ord. Også i denne proces vil Handicaprådet spille 
en aktiv rolle i arbejdet med at gøre målsætningerne konkrete, så de afspejler borgernes behov. Det er kommu-
nens ansvar at sikre, at kommende tiltag og initiativer opfylder handicappolitikkens målsætninger og her er det 
afgørende, at der afsættes midler i forbindelse med de årlige kommunale budgetforhandlinger. 
I forbindelse med Handicaprådets kommende årlige møder med de politiske udvalg vil også status på implemen-
teringen af politikken blive drøftet, hvilket sikrer, at politikerne løbende holdes op på de målsætninger, der er 
formuleret i Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022. 
Politikkens vision er, at borgere med handicap skal have mulighed for at leve et selvstændigt liv med høj livskvali-
tet. Fire temaer danner rammen om politikken:
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1 Det gode liv handler om friheden til selv at vælge, hvad man synes, der gør livet godt at leve. Borgerne skal 
støttes i at blive så selvhjulpne som muligt og opleve, at der bliver taget hånd om dem – særligt i forbindelse med 
forandringer i deres liv. 

2 Deltagelse handler om, at kunne tage del i det man ønsker, at bruge sin indflydelse og om tilgængelighed. 
Borgerne skal have indflydelse på deres egen sag, og den hjælp de modtager. Der skal være mulighed for at del-
tage i aktiviteter og for at blive ledsaget – og der skal være ordentlige adgangsforhold i byens rum og bedre digi-
tal tilgængelighed.

3 Dagtilbud, skole, uddannelse og beskæftigelse handler om, at alle har noget at bidrage med. Borgerne 
skal have mulighed for skolegang og uddannelse gennem tilgængelighed, særligt tilrettelagt undervisning og flere 
praktikpladser. Der skal skabes et rummeligt arbejdsmarked, et styrket samarbejde med virksomheder og nye 
former for ansættelsesmuligheder. 

4 Netværk handler om at høre til og være en del af et fællesskab. De pårørende skal støttes, og der skal gø-
res brug af dem. Frivillige, foreninger og lokalsamfundet skal inddrages i aktiviteter for borgerne. Der skal laves 
nye boligformer, som forebygger ensomhed. 

4.5 HANDICAPRÅDET PÅ FACEBOOK

Handicaprådet har fokus på at være synlige på de sociale medier. På Rådets facebookside www.facebook.com/
koebenhavnshandicapraad, deltages der aktivt i debatten med indlæg om interessante og vigtige emner. Her deles 
både de gode inspirerende historier og de kritiske tankevækkende historier. Siden er en informativ platform, 
hvor Handicaprådet går i dialog med borgerne samt oplyser om kommende aktiviteter på handicapområdet. 
Handicaprådet er ugentligt aktiv på Facebook, hvor nyheder deles og diskuteres. 

http://www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad
http://www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad
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5. Årets Handicappris

Den 3. december er FN’s Internationale Handicapdag. Overalt i verden sættes der fokus på at hædre initiativer, 
der søger at gøre noget godt for mennesker med handicap. Derfor uddeler Handicaprådet hvert år en handicap-
pris til en ildsjæl, som har gjort en forskel for mennesker med handicap i Københavns Kommune.

Handicapprisen 2017 gik til caféejer Abdul Ghafour Valizadeh for sine tiltag med at øge tilgængeligheden på sin café 
’Cafello’ i København Nordvest med henblik på at gøre caféen handicapvenlig. Abdul slog dørene op til ’Cafello’ i 
2016, og har sammen med sin kone selv indrettet hele caféen kreativt med blandt andet borde og stole bygget af 
paller.  
På eget initiativ valgte han i 2017 at søge rådgivning hos Danske Handicaporganisationer til at renovere caféen, så 
den kunne blive tilgængelig for flere borgere i Københavns Kommune. 
Abdul er et godt eksempel på, hvordan en privatperson kan bidrage til at højne livskvaliteten for en gruppe med-
borgere. Abdul blev rørt over at modtage prisen fra Handicaprådet, som belønnede hans indsats med blomster, 
et diplom og en check på 6000 kr. til fortsat forskønnelse af caféen.

Abdul blev indstillet til Handicapprisen af Tage Hensel fra Bispebjerg Lokaludvalg og Tom Jørgensen fra Agenda-
foreningen i Nordvest, som ønskede at give Abdul anerkendelse for hans positive initiativ. 
Prisen blev overrakt af adm. direktør i Socialforvaltningen Nina Eg Hansen, socialborgmester Jesper Christensen 
og Handicaprådets formand Janne Sander.
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6. Visioner for Handicaprådets arbejde i 2018

I 2018 starter en ny periode, hvor det nye Handicapråd skal formulere visionerne for rådets arbejde de kommende år. 
Handicaprådet håber dog, at det fremtidige rådsarbejde vil bære præg af de sidste fire års arbejde med at få sat 
handicap på dagsordenen. 

Den seneste periode har været præget af generelle besparelser, som også har ramt handicapområdet. I de kom-
mende år ønsker Handicaprådet at sætte fokus på de mange udfordringer det medfører, når der skæres i kerne-
ydelserne.

Derudover har Rådet sat fokus på beskæftigelse med henblik på, at der også skal være lige muligheder for borgere 
med handicap på arbejdsmarkedet. Dette fokus ønsker Handicaprådet at vedholde, da der stadig er meget at  
arbejde med inden for beskæftigelsesområdet.

Foruden et nyt Handicapråd etableres der også et nyt hold i Borgerrepræsentationen, som Handicaprådet håber at 
kunne opbygge et tæt samarbejde med. Formålet er, at borgerne skal føle sig trygge og velinformerede om, hvor og 
hvordan de henvender sig med problemstillinger. Dette ansvar hviler både på Handicaprådet og Borgerrepræsen-
tationen, der skal sikre, at borgerne oplever at blive taget alvorligt samt, at der er tillid til dem i kommunikationen.

I 2018 starter arbejdet med at implementere Københavns Kommunes kommende handicappolitik gældende for 2018-
2022. Handicaprådet vil være i fortsat dialog med de politiske udvalg omkring implementeringen af handicappolitikken, 
og derved have en aktiv rolle i arbejdet med at sikre, at kommunens kommende tiltag opfylder politikkens mål-
sætninger.

Videre er det Handicaprådets vision i 2018, at der skal fokuseres mere på holdningsbearbejdning i et forsøg på at 
påvirke holdningen til borgere med handicap i den brede befolkning. Det er derfor centralt, at der også sættes fokus 
på handicap blandt borgere, der ikke nødvendigvis har kendskab til, hvad det vil sige at have et handicap. Handicap- 
rådet ønsker at bidrage til at skabe et mere positivt syn på borgere med handicap i Københavns Kommune.

Handicaprådet ser frem til at tage fat på disse udfordringer de kommende år med store forventninger til det frem- 
tidige rådsarbejde.
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