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1. Indledning

2018 var det første år for det nykonstituerede Handicapråd, hvilket betød, at nye medlemmer 
skulle introduceres til rådets formelle og uformelle arbejde, herunder hvad Handicap

rådet tidligere har været optaget af. Handicaprådet har i 2018 blandt andet afholdt en konference om 
boliger på handicapområdet, arrangeret en tilgængelighedstur for kommunens borgmestre, uddelt 
årets handicappris, udarbejdet høringssvar samt varetaget de formelle møder mellem rådet og Borger
repræsentationens politiske udvalg.

Handicaprådet har haft et særligt fokus på den aktuelle problemstilling omkring mangel på boliger i  
København, herunder særligt på handicapområdet. Derfor var temaet for årets konference også boliger, 
under overskriften ”Hvor skal vi bygge – hvor skal vi bo?”. Konferencen blev afholdt på Københavns  
Rådhus, hvor en række inspirerende løsninger og nye boformer blev præsenteret og drøftet, herunder 
løsninger der satte fokus på at inddrage lokalsamfundet og skabe netværksorienterede boformer på 
tværs af forskellige målgrupper.
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Årets handicappris gik til Hverdagsaktivisterne, som er et frivilligt korps bestående af borgere med handi
cap, som udfører frivilligt arbejde. Hverdagsaktivisternes store indsats og livsglæde blev et bevis på, at 
alle har noget at bidrage med til samfundet, uanset eventuelle særlige behov. 

Handicaprådet har fastholdt sit brede samarbejde med kommunen og har i den forbindelse afholdt møder 
med alle Borgerrepræsentationens udvalg. Her er aktuelle handicappolitiske problemstillinger, effektivi
seringsforslag og budgetforslag blevet drøftet. Handicaprådet har desuden holdt fællesmøde med Bor
gercenter Handicaps Centerråd og Hjemmeplejens Brugerråd, erfaringsudvekslet med Ældrerådet 
samt mødtes med forvaltninger i kommunen, hvor emner som tilgængelighed, førtidspension og handi
capkompenserende ordninger blandt andet er blevet drøftet.

Handicaprådet har i 2018 også haft stort fokus på Københavns Kommunes nye handicappolitik, der  
gælder fra 2018 til 2022, og har haft dialog med flere af forvaltningerne i forhold til udarbejdelse af deres 
respektive indsatsplaner til Handicappolitikken.

Sidst, men ikke mindst har Handicaprådet haft fokus på tilgængeligheden i København, og har blandt 
andet arrangeret en tilgængelighedstur for kommunens borgmestre gennem Københavns gader.
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1.1 RÅDETS FORMÅL

Handicaprådets overordnede formål er at sætte fokus på handicappolitiske problemstillinger. Handicap
rådet 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 eksempel
vis at give ideer til emner eller generelle problemstillinger, der skal belyses nærmere. Rådet behandler 
dog ikke enkeltsager. 

Handicaprådets opgaver er beskrevet mere konkret i rådets forretningsorden, som er skrevet med ud
gangspunkt i Socialministeriets bekendtgørelse.  
Forretningsordenen kan findes på https://handicapraad.kk.dk/

1.2 BUDGET

I 2018 fik Handicaprådet bevilliget budgetmidler på 994.677 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 en årlig offentligt tilgængelig konference. 
Videre er midlerne med til at sikre, at Handicaprådet kan sætte fokus på aktuelle problemstillinger samt 
hylde en ildsjæl hvert år med uddelingen af den tilbagevendende handicappris i december.

1.3 RÅDETS SAMMENSÆTNING

Handicaprådet består af 14 medlemmer. Paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer (DH) er 
repræsenteret i rådet med syv medlemmer, mens de øvrige syv medlemmer er repræsentanter fra Borger
repræsentationen i Københavns Kommune. Den brede repræsentation af henholdsvis handicaporgani
sationer og politikere er med til at sikre, at indsatsen i Københavns Kommune præges af både det politiske 
og det handicapfaglige perspektiv. Dette er helt centralt, da borgere med handicap er en differentieret 
målgruppe med meget forskellige interesser og behov.

En oversigt over Handicaprådets medlemmer i 2018 kan ses på næste side.

https://handicapraad.kk.dk/


6

UDVALG MEDLEM SUPPLEANT
Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget

Badar Shah (Å)

Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget

Gyda Heding (Ø) Charlotte Lund (Ø)

Børne- og Ungdomsudvalget Jens-Kristian Lütken (V)

Teknik- og Miljøudvalget Klaus Mygind (F)

Socialudvalget & Børne- og 
Ungdomsudvalget

Laura Rosenvinge (A)

Socialudvalget & Økonomiudvalget Mia Nyegaard (B) Karen Melchior (B)

Sundheds- og Omsorgsudvalget Trine Madsen (A)

Danske Handicaporganisationer Janne Sander 
(Muskelsvindfonden) 

Kirsten Jean Christensen 
(UllykkesPatientForeningen)

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 Susan Elholm 
(Landsforeningen Autisme)

Martin Andersen 
(Landsforeningen Autisme)

Danske Handicaporganisationer Elin Johansson 
(Nyreforeningen)

Diana Holm 
(Parkinsonforeningen)

Danske Handicaporganisationer Margit Koltze 
(Spastikerforeningen)

Flemming Johansen 
(Scleroseforeningen)

Danske Handicaporganisationer Steen Stavngaard  
(LEV)

Danielle Pröschold 
(LEV)
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MEDLEMMERNE
JANNE SANDER

TRINE MADSEN

SVEN A. KNUDSEN

BADAR SHAH

SUSAN ELHOLM

GYDA HEDING

KLAUS MYGIND

LAURA ROSENVINGE

MIA NYEGAARD

TROELS K. GAMST

MARGIT KOLTZE

JENS-KRISTIAN LÜTKEN

STEEN STAVNGAARD
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2. Handicaprådets formelle virke i 2018

Handicaprådet har i 2018 afholdt fem ordinære rådsmøder og udarbejdet 11 høringssvar samt været en
gageret i forskellige sager af aktuel karakter. Dertil har Handicaprådet også sat fokus på temaer, som  
rådet har ønsket at drøfte med henblik på at præge debatten eller gøre opmærksom på særlige problem
stillinger. Handicaprådet har eksempelvis sat fokus på manglende tilgængelighed i Københavns gader 
gennem en tilgængelighedstur, hvor alle kommunens borgmestre var inviteret til at deltage.

På Handicaprådets hjemmeside https://handicapraad.kk.dk/, er det muligt at følge rådets aktiviteter, 
læse referater fra møderne samt finde rådets høringssvar i deres fulde længder. Handicaprådet kan også 
følges på de sociale medier på:

www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad

2.1. HANDICAPRÅDSMØDER

Hvert år afholder Handicaprådet fem rådsmøder med fokus på forskellige temaer. Temaerne for møderne i 
2018 var følgende:

1. Konstituering af nyt Handicapråd
2. Botilbud
3. Frivillighed
4. Unge, identitet og politisk engagement
5. Hjælpemiddelområdet

Temaerne præsenteres kort i det følgende afsnit og for yderligere information omkring de enkelte råds
møder henvises der til Handicaprådets hjemmeside: https://handicapraad.kk.dk/

Foruden temaerne, sættes der på hvert møde fokus på et konkret handicap med henblik på, at medlem
merne af Handicaprådet opnår viden omkring forskellige former for handicap og de tilknyttede varierende 
behov, således at rådet bedst muligt kan repræsentere alle borgere med handicap i København.

https://handicapraad.kk.dk/
http://www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad
https://handicapraad.kk.dk/
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1. KONSTITUERING AF NYT HANDICAPRÅD 
Handicaprådsmøde den 14. marts 2018 – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus

Oplægsholdere

• Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune præsenterede samarbejdet mellem Bor
gerrådgiveren og Handicaprådet samt hvordan retssikkerheden og den gode borgerbetjening 
sikres i kommunen med særligt fokus på forholdene for borgere med handicap.

• Nina Eg Hansen, administrerende direktør i Socialforvaltningen præsenterede kommunens sam
arbejde med Handicaprådet, Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-2022 samt gav en 
status på de fremadrettede udfordringer på handicapområdet.

• Mette Boskov Vedsmand, Borgercenterchef i Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen præ
senterede borgercentrets arbejde, herunder historik, udviklingsplanen og samarbejdet med 
Handicaprådet.

Opsummering

Handicaprådet genvalgte Janne Sander som formand for den næste fireårige periode. Den endelige 
konstituering skete i forbindelse med Handicaprådets 3. ordinære rådsmøde, hvor Laura Rosenvinge 
blev valgt som næstformand. Resten af mødet blev brugt på at introducere de nye medlemmer til Han
dicaprådet og rådets arbejde, herunder samarbejdet med kommunen.

2. BOTILBUD 
Handicaprådsmøde den 5. april 2018 – Mødet blev afholdt på Bostedet Grøndalsvænge

Oplægsholdere

• Joan Dam Nielsen, Tilbudsleder på Grøndalsvænge præsenterede sammen med sine kollegaer 
botilbuddet Grøndalsvænge, som er en del af Center for Omsorg og Specialpædagogik.

Opsummering

Grøndalsvænge har i alt 50 beboere, som hovedsageligt er +40 borgere med fysisk eller psykisk udvik
lingshæmning, demens eller andre følgesygdomme. Personalet på Grøndalsvænge arbejder med en 
anerkendende tilgang til beboerne og forsøger at tage udgangspunkt i deres individuelle behov med 
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henblik på at opnå medbestemmelse for beboerne. Derudover arbejder personalet på Grøndalsvænge 
med at inddrage lokalsamfundet samt integrere velfærdsteknologi som en del af beboernes hverdag. 
Rådet drøftede blandt andet brugen af velfærdsteknologi på botilbud samt muligheden for at skabe 
samarbejde mellem botilbud og lokalsamfundet, herunder også samarbejde med de pårørende til be
boerne.

3. FRIVILLIGHED 
Handicaprådsmøde den 29. maj 2018 – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus

Oplægsholdere

• Gitte Frydensbjerg, frivillighedskoordinator ved Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen intro
ducerede, hvordan der arbejdes med frivillighed i Københavns Kommune.

• Gert Thomsen, seniorkonsulent ved Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen præsenterede 
konkrete eksempler på frivillige initiativer i Københavns Kommune.

• Katrine Tranberg Jensen og Aria Media fra foreningen Social Sundhed præsenterede forenin
gens frivillige arbejde.

• Camilla Köhler Karlsson og Maybrith Bonde fra Venner af Captum fortalte om projektet ’Hver
dagsaktivisterne’, hvor en gruppe borgere med handicap arbejder frivilligt.

Opsummering

Laura Rosenvinge blev valgt til næstformand i Handicaprådet for den næste fireårige periode. Herefter 
blev frivillighed drøftet, herunder hvordan frivillige kan bidrage til at skabe et anderledes netværk og 
fællesskaber end kommunen kan. Det blev pointeret, at frivillighed dog kræver en form for investering, 
således at de frivillige klædes ordentligt på. Desuden drøftede rådet, hvordan frivilligt socialt arbejde 
også giver udbytte til de frivillige og skaber en gensidig gevinst i relationen. Det skaber stor værdi for 
borgere med handicap at engagere sig i frivilligt arbejde, da borgerne herved bliver en del af et fælles
skab og får noget at stå op til i hverdagen.
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4. UNGE, IDENTITET OG POLITISK ENGAGEMENT 
Handicaprådsmøde den 15. august 2018 – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus

Oplægsholdere

• Simon Holm Eeg fra Ungepanelet fortalte om, hvordan det er at være ung med et handicap samt 
om sin rolle i Ungepanelet.

• Julie Fabian fra foreningsfællesskabet Ligeværd præsenterede de typiske udfordringer, der kan 
være ved at bevæge sig ind i voksenlivet og samtidig have et handicap.

• Ditte Rejnholdt Rudolfsen og Sofie Monggaard Christensen fra Sammenslutningen af Unge Med 
Handicap (SUMH) præsenterede deres arbejde med at engagere unge med handicap i det poli
tiske arbejde.

Opsummering

Det giver værdi for borgere med handicap at være en del af fællesskaber, der ikke udelukkende består af 
andre borgere med handicap. Mødet satte fokus på, at borgere med handicap i mange kommuner har 
en lav beskæftigelsesgrad. Ved eksempelvis at engagere sig i frivilligt politisk arbejde opnår borgere 
kompetencer, et øget fagligt såvel som socialt netværk samt en mere meningsfuld hverdag. Der er således 
mange grunde til at engagere sig i frivilligt arbejde og der bør sættes fokus på, at dette i høj grad er en 
mulighed for borgere med handicap. Det blev drøftet, hvordan man bedst muligt engagerer borgere 
med handicap til at deltage i frivilligt politisk arbejde.
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5. HJÆLPEMIDDELOMRÅDET 
Handicaprådsmøde den 27. november 2018 – Mødet blev afholdt på Hjælpemiddelcentret

Oplægsholdere

• Didde Neuchs Christensen, Centerchef i Hjælpemiddelcentret gav en rundvisning af Hjælpe
middelcentret.

• Mette Boskov Vedsmand, Borgercenterchef i Borgercenter Handicap og Stine Ørtvig, afdelings
leder for Tekniske Hjælpemidler præsenterede forskellige typer af hjælpemidler samt dilemmaer 
på området.

Opsummering

Handicaprådet fik indsigt i bevillingspraksissen for hjælpemidler, herunder forskellige typer af hjælpe
midler, deres målgruppe og krav til bevilling. Rådet drøftede efterfølgende dilemmaer på hjælpe
middelsområdet og der blev blandt andet gjort opmærksom på, at det er problematisk, at borgere ikke 
kan få hjælp til reparation af hjælpemidler i weekenden, da det kan være en hæmsko for at deltage i  
samfundslivet. 
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2.2 HØRINGER

Handicaprådet har i 2018 været høringspart i 10 høringer fordelt på seks af kommunens forvaltninger. 
Derudover afgav Handicaprådet desuden høringssvar i forbindelse med regeringens udspil Ét Danmark 
uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2013. Nedenfor fremgår en oversigt over høringerne, dato for 
deres modtagelse samt deres forvaltningsmæssige tilknytning. Høringssvarene kan læses i deres fulde 
længde på Handicaprådets hjemmeside: https://handicapraad.kk.dk/

MODTAGET HØRING TILKNYTNING

Februar Forlængelse af sagsbehandlingsfrister Socialforvaltningen

Februar Forslag til nyt lokalt busnet Økonomiforvaltningen

Februar Ny skolekapacitet i Sydhavnen Børne- og Ungdomsforvaltningen

April Regulativer for affald Teknik- og Miljøforvaltningen

Juni Københavns Kommuneplanstrategi 2018 Økonomiforvaltningen

August Udspillet Ét Danmark uden parallel
samfund – Ingen ghettoer i 2013

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

August Udbredelse af handicapkompenserende 
ordninger

Beskæftigelses- og  
Integrationsforvaltningen

September Budget 2019 Økonomiforvaltningen

September Ny Integrationspolitik 2019-22 Beskæftigelses- og  
Integrationsforvaltningen

September Kultur- og Fritidsforvaltningens Kultur
og fritidskompas

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Oktober Kvalitetsstandarden Hjælp i hverdagen 
2019

Socialforvaltningen

https://handicapraad.kk.dk/
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2.3 SAMARBEJDSMØDER MED BORGERREPRÆSENTATIONENS UDVALG

Handicaprådet har indgået samarbejdsaftaler med alle de politiske udvalg i Københavns Kommune. 
Samarbejdsaftalerne er et forpligtende samarbejde mellem Handicaprådet og de respektive udvalg. 
Dette indebærer blandt andet, at der årligt afholdes møde mellem Handicaprådet og de pågældende 
udvalg eller borgmestre. Formålet med samarbejdsaftalerne er at sikre en løbende dialog med udval
gene med henblik på at gøre opmærksom på handicappolitiske problemstillinger. Handicaprådet har i 
2018 holdt møder med følgende udvalg og borgmestre:

SOCIALUDVALGET DEN 27. FEBRUAR 2018

Handicaprådet var igen i 2018 inviteret til at deltage i Socialudvalgets budgetseminar med henblik på at 
drøfte budget 2019. Handicaprådet forholdte sig til en række konkrete omprioriteringsforslag og var her 
særligt bekymret for forringelser af serviceniveauet på handicapområdet. Rådet påpegede vigtigheden 
af, at der foretages individuelle skøn i forbindelse med den enkelte borgers situation og behov således, 
at borgerne får netop den behandling, der skal til for at de opnår lige muligheder og kan leve et selv
stændigt liv med høj livskvalitet.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 28. FEBRUAR 2018

Handicaprådet deltog i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar, hvor budget 2019 blev drøftet. 
Rådet kommenterede på de konkrete omprioriteringsforslag samt gav ønsker til det kommende års bud
get. Handicaprådet udtrykte et ønske om at hæve niveauet for og kvaliteten af rengøringshjælp til borgere 
med fysisk såvel som psykisk funktionsnedsættelse for derved også at styrke borgernes mentale sund
hed. Handicaprådet fremhævede videre en længerevarende problematik i forbindelse med, at borgere 
flyttes fra Socialforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, når de fylder 65 år. Handicaprå
det oplever, at ansatte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke er uddannet til at tage sig af borgere 
med handicap, og borgere kan derfor opleve en række udfordringer, når serviceforpligtelsen flytter fra 
den ene forvaltning til den anden.
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TEKNIK- OG MILJØBORGMESTEREN DEN 7. MARTS 2018

Handicaprådet har ikke tidligere haft tradition for at afholde faste møder med Teknik- og Miljøudvalget. 
Dette ønsker den nye borgmester på området, Ninna Hedeager Olsen, heldigvis at ændre på. Der blev i 
den forbindelse afholdt et indledende møde, hvor rådsmedlemmer og borgmesteren drøftede nogle af 
de relevante problemstillinger på området samt den fremtidige samarbejdsform.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 4. APRIL 2018

Handicaprådet mødtes traditionen tro med Børne- og Ungdomsudvalget i foråret og talte om forskellige 
problemstillinger på området. For Handicaprådet var der særligt to vigtige pointer, som det nyvalgte 
udvalg skulle have med fra mødet. Dels opfordrede de politikerne til at bruge Handicaprådet – til spørgs
mål og sparring. Og dels var en væsentlig pointe, at besparelser på specialområdet mærkes dobbelt så 
hårdt hos borgerne i sammenligning med besparelser på almenområdet. Derudover var der en drøftelse 
af inklusion i folkeskolen, tilgængelighed på daginstitutioner og skoler samt problematikken med at nogle 
børn og unge med handicap ugentligt skal forholde sig til et stort antal hjælpere, fordi forvaltningerne 
har hver deres støtteordninger.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET DEN 27. AUGUST 2018

Efter sommerferien mødtes Handicaprådet med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med henblik 
på at erfaringsudveksle og drøfte relevante handicappolitiske spørgsmål på området. På mødet drøftede 
udvalget og Handicaprådet blandt andet de handicapkompenserende ordninger, ansættelsesprocessen 
af borgere på særlige vilkår samt overgange mellem forvaltninger. Handicaprådet påpegede behovet for 
at skabe et rummeligt arbejdsmarked og følge visionen i handicappolitikken om at indgå samarbejde 
med private virksomheder og organisationer i forhold til ansættelse af borgere på særlige vilkår. Det blev 
desuden drøftet, hvordan det bedst muligt sikres, at kulturen om at ansætte borgere med handicap ud
bredes i den offentlige sektor og overføres til den private sektor.
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ØKONOMIUDVALGET DEN 28. AUGUST 2018

På baggrund af Handicaprådets dagsordensønsker, var emnerne for samarbejdsmødet med Økonomi
udvalget følgende; Ny model for demografiregulering af socialområdet, budget på handicapområdet, 
Københavns Kommunes Handicappolitik, overgange mellem forvaltningerne samt tilgængelighed i bo
liger. Handicaprådet fremhævede, at handicappolitikken er vedtaget af hele Borgerrepræsentationen og 
derfor skal der være en fælles implementering på alle kommunens områder. Desuden udtrykte rådet et 
ønske om at inddrage civilsamfundet og udbrede viden omkring handicapområdet, særligt i forhold at 
skabe tilgængelighed i boliger og andet byggeri. Handicaprådet udtrykte videre bekymring for effektivi
seringsforslaget vedrørende forringede serviceniveauer på handicapområdet og påpegede, at der allerede 
er skåret helt ind til benet, således at kun kernevelfærden er tilbage – og den er helt central at bevare.

KULTUR- OG FRITIDSBORGMESTEREN DEN 26. SEPTEMBER 2018

Handicaprådet mødtes med Kultur- og Fritidsborgmesteren for at drøfte kultur- og fritidsaktiviteter i  
København på handicapområdet. Her fremhævede Handicaprådet en række fokusområder, som de har 
være meget optaget af, herunder tilgængelighed for borgere med handicap på eksempelvis idræts
centre samt festivaler. Desuden fremhævede Handicaprådet vigtigheden af, at hjemmesider er læseven
lige, tilgængelige og opdaterede i forhold til oplysninger omkring tilgængelighed og adgangsforhold 
generelt samt under specielle omstændigheder som eksempelvis vejarbejde eller lignende, der kan van
skeliggøre adgangen for eksempelvis mennesker med bevægelseshandicap.
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3. Erfaringsudveksling

Foruden Handicaprådets formelle opgaver med at rådgive Borgerrepræsentationen og forvaltningerne, 
mødes rådet også med andre samarbejdspartnere for at erfaringsudveksle og drøfte relevante handi
cappolitiske problemstillinger. I 2018 bestod dette arbejde af et fællesmøde med Borgercenter Handi
caps Centerråd og Hjemmeplejens Brugerråd samt en løbende erfaringsudveksling med Københavns 
Kommunes Ældreråd. Desuden deltager Handicaprådets formand, Janne Sander, et par gange årligt på 
kurser for nye medarbejdere i Borgercenter Handicap, med henblik på at introducere medarbejderne til, 
hvad det egentlig vil sige at have et handicap.

3.1 FÆLLESMØDE MED BORGERCENTER HANDICAPS CENTERRÅD OG 
HJEMMEPLEJENS BRUGERRÅD

Centerrådet arrangerede dette års fællesmøde, der satte fokus på de økonomiske rammer i Socialfor
valtningen på handicapområdet samt hvordan handicappolitikkens visioner kan realiseres. 

Mødet blev afholdt på Borgercenter Handicap, hvor Nis Kasper Pedersen fra Økonomi og Byggeri i So
cialforvaltningen præsenterede resultater fra kapacitets- og behovsanalysen på socialområdet. Her stod 
det klart, at der fremadrettet vil være et stigende behov for indsatser og dermed også et øget behov for 
økonomiske midler på handicapområdet. 

Socialborgmester Mia Nyegaard præsenterede Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022, 
hvori den overordnede vision er, at københavnere med handicap skal have mulighed for at leve et selv
stændigt liv med høj livskvalitet. 

Fællesmødets deltagere drøftede udfordringerne med at etablere flere boliger til borgere med handi
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cap, hvortil det blev pointeret, at der fremadrettet må tænkes i nye løsninger og mere fleksible boformer, 
hvor lokalsamfundet inddrages og borgere med handicap kan bo i nærheden af venner og familie. Drøf
telsen kom også ind på frivillighed, herunder hvordan frivillighed kan bidrage til at mindske ensomhed, 
hvortil det dog blev pointeret, at frivillighed ikke må erstatte kommunens kerneopgaver.

Centerrådet, Brugerrådet og Handicaprådet gav afslutningsvist en orientering om hver deres respektive 
fokusområder og aktiviteter siden sidst samt det fremadrettede rådsarbejde.

3.2 SAMARBEJDE MED ÆLDRERÅDET

Handicaprådet har i 2018 løbende erfaringsudvekslet med kommunens Ældreråd. Rådene har udvekslet 
holdninger i forbindelse med relevante høringssvar samt budgetforslag og budgetønsker forud for dia
logmøder med Borgerrepræsentationens udvalg. Handicaprådet ser frem til det videre samarbejde 
med Ældrerådet i 2019, hvor rådene planlægger at fortsætte samarbejdet omkring problemstillinger, 
der er aktuelle for begge råd.
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4. Handicaprådet sætter dagsordenen

Handicaprådet ønsker at bidrage til at sætte dagsordenen i det politiske liv i København. Dette gøres ved 
at afholde en årlig konference, arrangere temamøder med fokus på aktuelle problemstillinger, afholde 
offentlige valgarrangementer i forbindelse med valgår samt udarbejde konkrete forslag til kommunens 
arbejde og rådgive i forbindelse med indsatser og tiltag i kommunen. I 2018 havde Handicaprådet des
uden inviteret kommunens borgmestre til at deltage i et arrangement, der satte fokus på manglende 
tilgængelighed i København.

4.1 KONFERENCE: HVOR SKAL VI BYGGE – HVOR SKAL VI BO?

Handicaprådet afholdt den 30. oktober 2018 rådets årlige konference, som dette år satte fokus på bolig
problematikken i København, herunder mangel på plads til at bygge nye boliger samt mangel på boliger, 
der er til at betale for borgere med en lav betalingsevne. Konferencen blev traditionen tro afholdt i Fest
salen på Københavns Rådhus, hvor en række foredragsholdere deltog med oplæg, der præsenterede 
forskellige løsninger på boligproblematikken, som kan bidrage til at skabe fællesskab og inddrage lokal
samfundet. Foredragsholderne var overborgmester Frank Jensen, ressourcedirektør i Socialforvaltnin
gen Søren Munk Skydsgaard, administrerende direktør i KAB Jens Elmelund, Marianne Levinsen fra 
FremForsk – Center for Fremtidsforskning samt Signe Groth Andersson fra Socialt Udviklingscenter 
SUS.

Efter oplægsholdernes bud på, hvordan boligområdet vil udvikle sig fremadrettet i forhold til handicap
området, var der paneldebat med drøftelse af de præsenterede oplæg samt inddragelse af publikums 
overvejelser og spørgsmål vedrørende dagens tema. Paneldebatten tydeliggjorde de meget forskellige 
og til tider modstridende behov, som borgere med handicap har inden for boligområdet. Eksempelvis 
er der en efterspørgsel på fuldt tilgængelige boliger samtidig med, at en anden borgergruppe efter
spørger billigere boliger, der ikke nødvendigvis skal være fuldt tilgængelige.
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Ud over de inspirerende oplæg og en engageret paneldebat, var der arrangeret løbende indslag med 
fællessang, faciliteret af Louise Bøttern fra Vokalrummet. Desuden sørgede Mette Jeppesen fra Tanke
streger for at illustrere de mange gode pointer, der kom frem i løbet af konferencen, gennem et grafisk 
referat, som kan ses nedenfor.
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4.2 TILGÆNGELIGHED

Handicaprådet har gennem længere tid arbejdet for at forbedre tilgængeligheden i København. I som
meren 2018 inviterede Handicaprådet derfor kommunens borgmestre til at deltage på en såkaldt til
gængelighedstur, hvor de blev ført rundt på en planlagt rute i indre by henholdsvis i manuel kørestol og 
med briller, der gav forskellige grader af synshandicap. Socialborgmester Mia Nyegaard, Sundheds- og 
Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling, Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen samt Bør
ne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen deltog i tilgængelighedsturen.

Arrangementet havde til formål at sætte fokus på de tilgængelighedsudfordringer, som borgere med 
handicap ofte oplever, når de bevæger sig rundt i byen. København er en by med mange gamle belæg
ninger og derfor bød turen blandt andet på udfordringer med at krydse veje grundet niveauforskelle 
mellem fortov og vej. Derudover stødte borgmestrene på forhindringer i form af cykler, skilte, caféborde 
osv. placeret på fortove eller midt i ledelinjer. På trods af niveauforskelle, blokerede ledelinjer og mang
lende lydfyr i flere lyskryds, lykkedes det borgmestrene at komme sikkert igennem ruten, som løbende 
bød på interessante drøftelser af tilgængeligheden i København. Alle borgmestrene havde en personlig 
hjælper for at sikre, at turen kunne foretages forsvarligt.



4.3 HANDICAPRÅDET PÅ FACEBOOK

Handicaprådet har fokus på at være synlige på de sociale medier. På rådets facebookside www.facebook.
com/koebenhavnshandicapraad, engagerer Handicaprådet sig i aktuelle debatter og deler information 
omkring relevante arrangementer og tiltag på handicapområdet i København. Siden er en informativ 
platform, hvor Handicaprådet deler nyheder, sætter fokus på relevante problemstillinger og udfordrin
ger samt oplyser borgere om kommende og afholdte aktiviteter på handicapområdet.

-

23

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

Den 3. december er FN’s Internationale Handicapdag og der sættes derfor overalt i verden fokus på at 
hædre initiativer, der har til formål at gøre en forskel for mennesker med handicap. I denne anledning 
uddeler Handicaprådet hvert år en handicappris til en ildsjæl, som har ydet en særlig indsats for menne
sker med handicap i Københavns Kommune. 

Handicapprisen 2018 gik til Hverdagsaktivisterne, for deres store frivillige indsats i 2018. Hverdagsaktivi
sterne består af en gruppe mennesker med handicap, der udfører frivilligt arbejde i København. Hver
dagsaktivisterne deltog i 2018 blandt andet som frivillige i større arrangementer som Copenhell, Copen
hagen Pride og Special Olympics. Derudover bidrog Hverdagsaktivisterne til at sætte fokus på at værne 
om miljøet, idet de besøgte forskellige botilbud i København, hvor de indsamlede skrald sammen med 
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beboerne fra de pågældende botilbud. Hverdagsaktivisterne arbejder under sloganet ”Ingen kan alt, 
men alle kan noget”, som er et eksempel på, at alle mennesker, trods eventuelle begrænsninger, kan 
gøre en forskel for andre. 

Socialborgmester Mia Nyegaard, administrerende direktør i Socialforvaltningen Nina Eg Hansen og 
Steen Stavngaard fra Handicaprådet overraskede Hverdagsaktivisterne med prisen midt i deres julear
rangement. Prisen bestod af et diplom, en buket blomster og et gavekort på 6.000 kr. til teambuilding 
med henblik på at styrke fællesskabet blandt Hverdagsaktivisterne.

Hverdagsaktivisterne blev indstillet hele fire gange til at vinde prisen. Der var desuden rigtig mange gode 
bud på, hvem der skulle hædres med handicapprisen og det var derfor også en svær beslutning, som 
juryen skulle træffe. Juryen bestod af formanden for Handicaprådet, Janne Sander, næstformanden for 
Handicaprådet, Laura Rosenvinge samt øvrige medlemmer af Handicaprådet, Sven Knudsen og Badar Shar. 
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6. Visioner for Handicaprådets arbejde i 2019

Handicaprådet forventer, at 2019 bliver endnu et spændende og travlt år med mange handicappolitiske 
fokusområder, der skal afdækkes og drøftes med henblik på at sikre københavnere med handicap mulig
heden for at leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet. 

Handicaprådets overordnede vision for 2019 kommer til at afspejle tendenserne i den seneste tid, som 
desværre har været præget af besparelser. Handicaprådet er bekymret for, hvilke konsekvenser fortsatte 
besparelser kan få for borgere med handicap og rådet vil derfor fortsat kæmpe for, at der ikke skæres 
yderligere i budgetterne på Handicapområdet, således at de nuværende serviceniveauer og kerneydel
serne kan fastholdes. 

Det forgangne år har den nye handicappolitik været omdrejningspunkt for mange af Handicaprådets 
drøftelser og rådet vil fortsat være i dialog med Borgerrepræsentationens politiske udvalg omkring  
implementeringen af politikken med henblik på at sikre, at kommunens indsatser og tiltag opfylder  
politikkens målsætninger.’

Afslutningsvist vil Handicaprådet fortsat sætte fokus på overgange mellem forvaltninger, da disse kan 
opleves som udfordrende og problematiske grundet blandt andet Københavns Kommunes siloopdeling 
af forvaltningerne. Det er helt centralt, at der arbejdes med en fælles og helhedsorienteret indsats, hvor 
borgeren er i fokus, uanset hvilke forvaltninger borgeren er tilknyttet eller skal overgå til.

Handicaprådet har store forventninger til 2019 og ser frem til et produktivt, men udfordrende år, hvor 
der fortsat skal kæmpes for at få handicap på den politiske dagsorden.



Denne side er helt bevidst uden indhold
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