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1. Indledning

2019 har været et begivenhedsrigt år for Handicaprådet. 2019 har først og fremmest været 

udfordrende som følge af den økonomiske situation som Københavns Kommune har 

stået overfor. Samtidig mistede vi rådsmedlem Sven Knudsen efter mange års trofaste bidrag til Handi

caprådets arbejde. Sven var repræsentant for Dansk Handicap Forbund. 2019 har også været et glæde

ligt år. Handicaprådet har blandt andet afholdt en konference om pårørendeproblematikker, uddelt årets 

handicappris, udarbejdet høringssvar og varetaget formelle møder mellem Borgerrepræsentationens 

politiske udvalg og rådet. 

Handicaprådet har haft et særligt fokus på den aktuelle problemstilling omkring pårørendeproblematikker 

på handicapområdet, hvilket ligeledes var temaet for årets konference. Konferencen blev afholdt i Fest- 

salen på Københavns Rådhus, hvor forskellige pårørendeproblematikker blev belyst, herunder hvilke 

udfordringer man som pårørende kan stå overfor. 

Årets handicappris gik til Idrætsskolen for udviklingshæmmede, som er et undervisningstilbud for 

voksne udviklingshæmmede elever. Idrætsskolens store indsats er et bevis på, hvordan voksne med 

handicap kan få indflydelse i eget liv og kompetenceudvikling ved hjælp af idræt.

I 2019 har Handicaprådet fastholdt sit samarbejde med kommunen og har afholdt møder med alle 

Borgerrepræsentationens udvalg. Til møderne er aktuelle handicappolitiske problemstillinger blevet 

drøftet. 

-

-
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Handicapområdet har i 2019 ligeledes haft et stort fokus på Københavns Kommunes kvalitetsstandarder 

på handicapområdet, som Socialudvalget besluttede at indføre i starten af året. I forbindelse hermed 

afgav Handicaprådet et meget kritisk høringssvar, da forslaget om kvalitetsstandarderne var til behand

ling i Socialudvalget. Rådet var imod kvalitetsstandarderne, fordi de ville medføre besparelser og dermed 

forringe serviceniveauet. Besparelserne ville have ramt et stort antal borgere hård og svække deres livs- 

kvalitet. Særligt var Handicaprådet bekymrede for, at et reduceret fagligt råderum ift. målgruppevurde

ring for kvalitetsstandarderne ville forhindre sagsbehandlerne i at foretage en fagligt begrundet og 

helhedsorienteret beslutning. Efter massive protester fra aktivister på Handicapområdet, blev det heldigvis 

besluttet i efteråret 2019, at rulle kvalitetsstandarderne tilbage. 

-

-
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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 eksem

pelvis 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 2019 fik Handicaprådet bevilliget budgetmidler på 1.009.192 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 

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Den brede repræsentation af henholdsvis handicap

organisationer 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 2019 kan ses på næste side.

- 

-

-

-
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UDVALG MEDLEM SUPPLEANT

Beskæftigelses- og  
Integrationsudvalget

Badar Shah (Å) Kåre Traberg Smidt (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 & 
Sundheds- og Omsorgsudvalget

Jes Vissing Tiedemann (B) Christopher Røhl Andersen (B)

Sundheds- og Omsorgsudvalget Trine Madsen (A)

Danske Handicaporganisationer Janne Sander
(Muskelsvindfonden)

Kirsten Jean Christensen
(UlykkesPatientForeningen)

Danske Handicaporganisationer Troels K. Gamst
(Dansk Blindesamfund)

Ole Rasmussen
(Dansk Blindesamfund)

Danske Handicaporganisationer Hans Jørgen Møller
(Dansk Handicap Forbund)

Teis Brochmann
(Dansk Handicap Forbund)

Danske Handicaporganisationer Katrine Palsby
(Landsforeningen Autisme)

Danske Handicaporganisationer Elin Johansson  
(Nyreforeningen)

Danske Handicaporganisationer Margit Koltze (CP Danmark) Flemming Johansen  
(CP Danmark)

Danske Handicaporganisationer Steen Stavngaard (LEV) Danielle Pröschold (LEV)
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2. Handicaprådets formelle virke i 2019

Handicaprådet har i 2019 afholdt fem ordinære rådsmøder og udarbejdet 15 høringssvar samt været enga

geret 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 problemstillinger.  

I anledning af Folketingsvalget den 5. juni 2019, arrangerede Handicaprådet eksempelvis et valgmøde i 

Festsalen på Københavns Rådhus. Ved valgmødet blev der diskuteret handicappolitik og skabte rum for, 

at borgere kunne debattere handicappolitiske spørgsmål med folketingskandidater fra de ni største partier. 

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 længde. 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 

2019 var følgende:

1 Overgange mellem forvaltninger

2 Fritidsliv for borgere med handicap

3 En sammenhængende hverdag

4 Unge og diagnoser; autisme og ADHD 

5 BPA og ledsagelse 

Temaerne præsenteres kort i det følgende afsnit og for yderligere information omkring de enkelte 

rådsmøder henvises der til Handicaprådets hjemmeside: https://handicapraad.kk.dk/

https://handicapraad.kk.dk/
https://handicapraad.kk.dk/
http://www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad


-

-
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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.

1. OVERGANGE MELLEM FORVALTNINGER

Handicaprådsmøde den 29. januar 2019 – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus

Oplægsholdere

• Mette Boskov Vedsmand, Borgercenterchef i Borgercenter Handicap, gav en status på udviklingsplanen, 

fremskridt på området og fremadrettede udfordringer. 

• Helle Schnedler og Berit Helt fra Center for Omsorg og Rehabilitering præsenterede Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningens arbejde med at forbedre processen ift. når borgere fylder 65 år og servicefor

pligtelsen derfor flyttes fra Socialforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Opsummering

Handicaprådet drøftede konkrete problemstillinger, der kan opstå, når borgere flyttes fra den ene til den 

anden forvaltning, herunder forvirring omkring, hvorfor nogle borgere overgår til Sundheds- og Om

sorgsforvaltningen, mens andre forbliver i Socialforvaltningen. Rådet drøftede videre det økonomiske 

aspekt ift. hvilken forvaltning, der modtager midler til at varetage målgruppens behov.



-

-

-
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2. FRITIDSLIV FOR BORGERE MED HANDICAP

Handicaprådsmøde den 4. april 2019 – Mødet blev afholdt på Voksenklubben LAVUK

Oplægsholdere

• Thomas Hinsby, leder af Lavuk samt Peter Sannemann, afdelingsleder af Voksenklubben LAVUK. 

Thomas præsenterede Lavuk, herunder deres forskellige tilbud, målgruppe og udfordringer. Peter 

præsenterede Voksenklubben LAVUK, herunder klubbens formål og aktiviteter. 

• Lene Magrethe Nielsen, udviklingsleder ved Center for Selvstændig Bolig (CSBB) og Jane, medarbejder i 

Vækstpunktet samt Johnny, socialpædagog i Pulsen, fortalte om vigtigheden i at have godt netværkstil

bud i kommunen. Jane præsenterede netværkstilbuddet Vækstpunktet mens Johnny præsenterede 

netværkstilbuddet Pulsen. 

Opsummering

Lavuk består i dag af fem selvejende tilbud; Fritids- og Ungdomsklubben, STU-tilbud, Voksenklubben 

LAVUK, dagtilbuddet Pibergården samt Lavuk Entertainment. Lavuks målgruppe er overvejende personer 

med kognitiv funktionsnedsættelse. Lavuk arbejder med at få flere borgere med handicap til at indgå i 

aktiviteter og beskæftigelse. Lavuk har i den forbindelse et ønske om at blive inddraget mere i kommunens 

arbejde, så man i fællesskab kan finde de bedste løsninger på forskellige udfordringer. Voksenklubben 

LAVUK er et fritidstilbud til voksne udviklingshæmmede. Klubbens aktiviteter består bl.a. af dans, fredags

fester, musik mv., og medlemmernes medbestemmelse vægtes højt. Foruden ovennævnte blev det 

fremhævet, at netværkstilbud er væsentlige, da borgerne får et stærkere netværk på tværs, ved at del

tage. Desuden kan netværkstilbud være med til at mindske ensomhed, øge borgernes lyst til at møde 

nye mennesker mv. 



-

-
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3. EN SAMMENHÆNGENDE HVERDAG

Handicaprådsmøde den 29. maj 2019 – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus

Oplægsholdere

• Pernille Møller og Gorm Johansen fra LOBPA præsenterede deres arbejde med Samtænkt Indsats, 

hvori fokus er på at skabe en sammenhængende hverdag, særligt for børn og unge, der får praktisk 

støtte i hverdagen.

Opsummering

LOPBA er en nonprofitorganisation med 7 bestyrelsesmedlemmer og er samtidig den eneste interesse

organisation med en landsdækkende BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). I forlængelse heraf blev 

der bl.a. drøftet problematikker vedr., at det er vanskeligt for borgerne at få én fast sagsbehandler, forskel

ligheden i sagsbehandling, stor udskiftning af hjælpere mv. Da BPA’en kun er tiltænkt voksne har LOBPA 

startet Samtænkt Indsats med formålet at yde en mere helhedsorienteret indsats overfor børn og unge. 

Yderligere blev det fremlagt, at Socialborgmesteren Mia Nyegaard med stor sandsynlighed vil udtræde 

af Handicaprådet grundet en omfordeling af borgmesterens tid med mulighed for at deltage i møder 

med alle centrale råd.



-
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4. UNGE OG DIAGNOSER; AUTISME OG ADHD 

Handicaprådsmøde den 12. august 2019 – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus

Oplægsholdere

• Elly Mørkeberg, områdechef i Borgercenter Handicap, og Heidi Vercéll, familiebehandler i Borgercenter 

Handicap, fortalte om autisme og ADHD, vejen til diagnosen, udviklingen i børn og unge med autisme 

og ADHD mv.

Opsummering

På baggrund af oplægget om autisme og ADHD blev det konkluderet, at der er en kraftig stigning i antallet 

af børn og unge med ADHD i København og at stigningen er højere end i resten af landet. Stigningen med

fører bl.a., at økonomien i Borgercenter Handicap bliver mere presset. Yderligere afgav Laura Rosenvinge 

en status vedr. kvalitetsstandarderne. Janne Sander orienterede desuden om, at Jes Vissing Tiedemann 

blev stedfortræder for Mia Nyegaard mens Tinja Vandmose fremadrettet er stedfortræder for Martin 

Winge. 



-

-

-

-

13

5. BPA OG LEDSAGELSE 

Handicaprådsmøde den 26. november 2019 – Mødet blev afholdt på Københavns Rådhus

Oplægsholdere

• Merete Lefeldt, områdechef på udføreområdet, og borgercenterchef i Borgercenter Handicap Mette 

Boskov Vedsmand fortalte først og fremmest om ledsagelse, herunder formål, målgruppe mv. Yderli

gere blev BPA’en drøftet med fokus på lovgivningens formål, fakta mv. 

Opsummering

Borgercenter Handicap gav en introduktion til temaerne ledsagelse og BPA. BPA blev drøftet i forlæn

gelse af budgetforslag 2020, hvor det er blevet foreslået, at administrationsgebyret pr. bevilget BPA-time 

mindskes fra 9 kr. til 5 kr. i 2020. Handicaprådet udtrykte i forlængelse heraf en bekymring for, hvorvidt 

dette indebærer et fald i de ydelser firmaerne fremadrettet vil kunne tilbyde. Borgercenter Handicap 

understregede at en nedskæring i prisen ikke ville medføre et fald i ydelser. Yderligere blev omstillings

planen for handicapområdet drøftet, hvor det bl.a. blev foreslået, at man kan forsøge at arbejde med én 

fælles sagsbehandler. Desuden gav Handicaprådet udtryk for at tænke ud ad boksen ift. inddragelses

processer af borgere med handicap samt et øget fokus på ungefællesskaber.



-

-

-

2.2 HØRINGER

Handicaprådet har i 2019 været høringspart i 15 høringer fordelt på fire af kommunens forvaltninger. 

Nedenfor fremgår en oversigt over høringerne, dato for deres modtagelse samt deres forvaltningsmæs

sige tilknytning. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde på Handicaprådets hjemmeside:  

https://handicapraad.kk.dk/

MODTAGET HØRING TILKNYTNING

JANUAR Kvalitetsstandarder i Borgercenter Handicap Socialforvaltningen 

Københavns Kommunes nye ældrepolitik 2019-2022 Sundheds- og  

Omsorgsforvaltningen

FEBRUAR Socialudvalgets investerings- og effektiviseringsfor

slag til budget 2020

Socialforvaltningen

MARTS Kultur- og Fritidsudvalgets investerings- og effektivi

seringsforslag til budget 2020

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Københavns Kommuneplan 2019 Økonomiforvaltningen

JUNI SKI-udbud af genbrugshjælpemidler samt udbud af bleer Sundheds- og  

Omsorgsforvaltningen

SEPTEMBER Københavns Kommunes mad- og måltidsstrategi Økonomiforvaltningen

Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kvalitetsstandarder krisecentre Socialforvaltningen 

Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske 

udfordringer i 2020

Socialforvaltningen

Politisk deltagelse i Handicaprådet Socialforvaltningen 

Budgetforslag 2020 Økonomiforvaltningen

OKTOBER Københavns Kommuneplan 2019 Økonomiforvaltningen

Udbud af brystproteser og ortopædisk fodtøj Sundheds- og  

Omsorgsforvaltningen

NOVEMBER Hjælp i hverdagen 2020 Socialforvaltningen

14
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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 

2019 holdt møder med følgende udvalg og borgmestre:

SOCIALUDVALGET DEN 27. FEBRUAR 2019

Handicaprådet var sammen med Ældrerådet, Udsatterådet, Frivilligrådet, Ungepanelet og Dialogforum 

inviteret til at deltage i budgetmøde med Socialudvalget den 27. februar 2019. Her holdt Handicaprådet 

oplæg, hvor der blev lagt vægt på, at man savner sammenhæng mellem budgetforslagene og kommunens 

overordnede visioner, herunder også handicappolitikken. København bruger i forvejen 25 % færre midler 

på handicapområdet sammenlignet med de øvrige 6-byer i Danmark, som er de byer København generelt 

sammenligner sig med (Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København). Handicaprådet 

påpegede her at prioriteringen af handicapområdet er uværdig for København og de borgere, som har 

behov for støtte.

Handicaprådet gjorde desuden opmærksom på, hvilke konsekvenser serviceforringelser kan få for borgere, 

som i forvejen er en udsat målgruppe. Bl.a. var Handicaprådet meget imod et forslag om at reducere 

aktiviteten eller lukke en række fritids- og netværkstilbud i kommunen til borgere med handicap. Her 

blev det påpeget, at Socialforvaltningen bør hjælpe borgerne til at etablere og fastholde sociale relatio

ner. Dette er helt centralt, da der er tale om en målgruppe, som i forvejen har et begrænset netværk og 

ofte føler sig isolerede. Ved at lukke de omtalte tilbud, vil en stor gruppe borgere miste størstedelen af 

indholdet i deres hverdag.

Budgetmødet bød også på en drøftelse af de forskellige forslag, hvor medlemmerne fra de forskellige 

råd, kunne deltage i de målgruppedrøftelser, hvor netop deres erfaring og viden var relevant. Handicap- 

rådet havde nogle gode drøftelser med Socialudvalget og fik fremhævet de forslag, som rådet anså som 

værende mest bekymrende ift. borgere med handicap i Københavns Kommune
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SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 5. MARTS 2019

Den 5. marts deltog Handicaprådet sammen med Ældrerådet og SUF-MED (repræsentanter fra Sundheds- 

og Omsorgsforvaltningens medarbejdergruppe) i et lyttemøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

Formålet med dagen var at drøfte de foreslåede effektiviserings- og investeringsforslag, forud for Sund

heds- og Omsorgsudvalgets beslutning om, hvor besparelserne skal findes.

Handicaprådet holdt oplæg, hvor de satte fokus på en række forslag, som efter Handicaprådets opfattelse 

opleves som uværdige for de borgere, som de berører. Forslagene indebærer serviceforringelser ift. 

rengøring og tøjvask, med henblik på at reducere både rengøring og leveringsfrekvensen på tøjvask fra 

2 til 3 uger. Handicaprådet gjorde her opmærksom på sine bekymringer ift. at de borgere, der visiteres 

til tilbuddene, udelukkende er borgere som er meget svækkede og ikke selv kan gøre rent eller vaske tøj. 

Hvis forslagene vedtages, betyder det, at flere borgere vil blive tvunget til at leve i et beskidt hjem eller 

gå rundt i beskidt tøj, fordi de ikke har mulighed for at købe ekstra tøj, sengetøj, håndklæder osv., så de 

har nok til at klare sig i 3 uger. Handicaprådet anser disse forslag som uværdige, idet de bl.a. svækker 

borgernes livskvalitet og samtidig kan have sundhedsmæssige konsekvenser.

På lyttemødet deltog Handicaprådet også i drøftelser af samtlige forslag, med henblik på at tale borgere 

med handicaps sag. Dagen endte med en opsamling, hvor Sundheds- og Omsorgsudvalget havde 

noteret sig en række relevante pointer, som de kunne tage med sig videre til budgetforhandlingerne.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 13. MARTS 2019

Handicaprådet mødtes med Børne- og Ungdomsudvalget i marts og talte om forskellige problemstillinger 

på området. Bl.a. var der en drøftelse af en række besparelsesforslag, herunder en ændring i medarbejder- 

sammensætningen på UiU’s undervisningstilbud, en ændring i tilrettelæggelsen af undervisningen på 

CSU (Center for Specialundervisning for Voksne) samt en drøftelse af, at der bør være et fælles ansvar af 

koordineringen på tværs af forvaltninger. Handicaprådet udviste i forlængelse heraf en bekymring for, at 

kvaliteten af STU-uddannelserne vil falde, såfremt en del af lærerne udskiftes med pædagoger. Yderligere 

er det væsentligt at fokusere på en sammenhængende indsats, så borgere med handicap oplever stabilitet 

i deres sagsforløb. 
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KULTUR- OG FRITIDSBORGMESTEREN DEN 25. APRIL 2019

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 idrætscen

tre samt festivaler. Desuden fremhævede Handicaprådet vigtigheden af, at hjemmesider er læsevenlige, 

tilgængelige og opdaterede i forhold til oplysninger omkring tilgængelighed og adgangsforhold gene

relt samt under specielle omstændigheder som eksempelvis vejarbejde eller lignende, der kan vanske

liggøre adgangen for eksempelvis mennesker med bevægelseshandicap.

TEKNIK- OG MILJØBORGMESTEREN DEN 13. MAJ 2019

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.

ØKONOMIUDVALGET DEN 27. AUGUST 2019

Den 27. august mødtes Handicaprådet med Økonomiudvalget med det formål at drøfte væsentlige 

handicappolitiske spørgsmål på området. Ved mødet deltog repræsentanter fra Handicaprådet samt 

overborgmester Frank Jensen, Socialborgmester Mia Nyegaard, fungerende Teknik- og Miljøborgme

ster Karina Vestergård Madsen, samt Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde. 

I forhold til økonomien på socialområdet, udtrykte rådet bekymring over, at det stigende indbyggertal i 

Københavns Kommune lægger pres på budgettet, hvilket blandt andet fører til forringelser af serviceni

veauet på handicapområdet. På baggrund heraf opfordrede Handicaprådet, Socialudvalget til fremover 

at prioritere det sociale område højere i budgetforhandlingerne. Ligeledes argumenterede Handicaprå

det for en tilbagerulning af flere konkrete spareforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne 2019. 

Dette vedrørte blandt andet forringelser af kvalitetsstandarderne, samt besparelser på BPA-ordningen 

og på Lavuk. Derudover argumenterede rådet mod gennemførelsen af et besparelsesforslag, der ville 

føre til forlænget sagsbehandlingstid og lavere kvalitet i sagsbehandlingen i Borgercenter Handicap. 



-
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Angående boligområdet i Københavns Kommune gjorde Handicaprådet opmærksom på det forhold, at 

man som borger med handicap ifølge udlejningsreglerne kun tilbydes én bolig, hvorfor man ikke som 

andre borgere har frit valg i forhold til, hvor man ønsker at bo. Derudover gjorde rådet opmærksom på, 

at det bliver vanskeligere og vanskeligere for borgere med handicap i Københavns Kommune at finde en 

egnet billig bolig, da målgruppen ofte både har et tilgængelighedsbehov og har en lav betalingsevne. 

Handicaprådet kvitterede Økonomiudvalget for boligaftalen 2019-2023, hvormed der indførtes et 

handicapkriterium, som medfører at ansøgere på ventelisten med et handicap (eller som har et familie

medlem i husstanden, der har et handicap) kan få fortrinsret til en tilgængelighedsbolig.  Rådet gjorde 

ligeledes udvalget opmærksomme på problematikken i, at det er en frivillig bestemmelse, dvs. at bolig

selskaberne aktivt skal beslutte sig for at benytte bestemmelsen. Derfor opfordrede Handicaprådet til, at 

der bliver fulgt op på om bestemmelsen (det nye handicapkriterium) realiseres. 

Handicaprådet gjorde Økonomiudvalget opmærksomme på, at flere og flere udvalg ikke forholder sig til 

Handicappolitikken, når de træffer beslutninger, der berører borgere med handicap. Der et centralt for 

Handicaprådet, at Handicappolitikken harmonerer med de beslutninger, udvalgene træffer på de syv 

udvalgsområder i kommunen. Derfor henstillede rådet til, at der findes en løsning, så udvalgene i højere 

grad forholder sig til Handicappolitikken og reflekterer over samspillet med den politik, der føres.



-
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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 handicap- 

politiske problemstillinger. I oktober 2019 deltog repræsentanter fra Handicaprådet blandt andet i en 

konference, der fokuserede på udviklingen af handicappolitiske spørgsmål gennem de sidste 50 år. 

Konferencen var arrangeret af Malmö stads råd för funktionshinderfrågor, som er Handicaprådet i Malmø. 

Der er en årelang tradition for at Handicaprådet inviteres til at deltage i konferencen, på samme måde 

som Handicaprådet i Malmø inviteres når Handicaprådet i Københavns Kommune afholder konference. 

Handicaprådet sætter stor pris på den erfaringsudvikling, der finder sted mellem de to råd, og finder det 

altid interessant at følge med i, hvad kollegaerne på den anden side af sundet beskæftiger sig med. 

3.1 FÆLLESMØDE MED HJEMMEPLEJENS BRUGERRÅD OG BORGERCENTER 
HANDICAPS CENTERRÅD

Borgercenter Handicaps Centerråd projekterede dette års fællesmøde, hvor fokus var på GDPR, herunder 

hvordan der arbejdes med at sikre personfølsomme data i Socialforvaltningen fra både forvaltningens 

og borgerens perspektiv. Fællesmødet blev afholdt hos Borgercenter Handicap, hvor DPO (Data Protection 

Officer), Kristina Krogh, fortalte om organiseringen af databeskyttelse i Københavns Kommune og i 

Socialforvaltningen, Databeskyttelsesforordningen og borgernes rettigheder. Her blev det bl.a. drøftet, 

at der eksisterer en række udfordringer i henhold til digitaliseringen på socialområdet. I forlængelse heraf 

stod det klart, at der bør fokuseres på, hvordan man sikrer, at borgere med handicap eller sindslidelser 

har lige muligheder og rettigheder i forbindelse med digitaliseringsbølgen.

Foruden ovennævnte holdte Kristoffer Bunch, konsulent i Borgercenter Hjemmepleje, oplæg om rehabi

litering med henblik på at borgere, som har en fysisk, psykisk og/eller socialt nedsat funktionsevne, opnår 

et selvstændigt og meningsfuldt liv gennem rehabilitering. 
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Fællesmødets deltagere drøftede forskellige udfordringer vedrørende både GDPR og rehabilitering. 

Såfremt digitaliseringsproblematikkerne skal imødekommes, blev det foreslået at det skal gøres klart for 

borgerne, at det ikke er et krav for dem at benytte digitale løsninger, såsom e-Boks. Yderligere blev det 

fremhævet, at det tidsforbrug der bruges på GDPR, tager tid fra borgernes behandling.

Centerrådet, Brugerrådet og Handicaprådet gav afslutningsvist en orientering om hver deres respektive 

fokusområder og aktiviteter siden sidst samt det fremadrettede rådsarbejde.

Københavns Kommunes 
handicappolitik 

2018-2022



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. Den 24. april havde Handicaprådet i 

samarbejde med Danske Handicaporganisationer København bl.a. inviteret til valgmøde på Københavns 

Rådhus. Aftenen bød på drøftelse af en række tematikker, der har betydning for mennesker med handicap 

såsom arbejdsmarked, boliger, tilgængelighed og uddannelse.

21
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4.1 KONFERENCE: PÅRØRENDEPROBLEMATIKKER

Handicaprådet afholdte den 30. oktober 2019 rådets årlige konference, som dette år satte fokus på på- 

rørendeproblematikker. Konferencen blev traditionen tro afholdt i Festsalen på Københavns Rådhus, 

hvor en række foredragsholdere holdte oplæg og kom med forskellige bud på forskellige pårørendepro

blematikker. Foredragsholderne var Marie Lilja Jensen, chefkonsulent og faglig koordinator for Ældresagen, 

der fortalte om det at være pårørende. Herunder hvilke opgaver og udfordringer man som pårørende 

kan opleve at stå overfor. Yderligere fortalte Maria Lylloff, der står bag ’BAK OP’, om pårørende til personer 

med psykiske lidelser og handicap. Monica tog udgangspunkt i sin egen personlige historie som pårø

rende, herunder hvordan det er at være pårørende, og hvordan man kan blive ”afhængig” af systemet. 

Under begge oplæg var omdrejningspunktet desuden, hvordan at man som pårørende kan opleve at 

skulle være kompenserende og søge at opretholde en familiebalance. Dette kan føre til belastning både 

arbejdsmæssigt, psykisk, socialt og følelsesmæssigt.

Efter oplæggene blev der lagt op til debat, som blev styret af konferencier Mogens Wiederholt. Under 

debatten deltog bl.a. Mette og Mathilde Faber, der står bag Facebookgruppen ’Kære Frank’ og ægteparret 

Eva og John, der gav deres perspektiv på pårørendeproblematikker, ved at fortælle om, hvordan der et 

at leve i et forhold, hvor den ene part har et handicap. Debatten indeholdte spørgsmål fra salen, hvor der 

bl.a. blev diskuteret ud fra tematikker, som havde været berørt under oplæggene.

Slutteligt holdte Borgercenterchef i Borgercenter Handicap, Mette Boskov Vedsmand, et kort oplæg, 

hvor der blev samlet op på dagen. Mette fortalte bl.a. om, hvordan hun som Borgercenterchef blev 

berørt af de mange personlige beretninger om de nævnte pårørendeproblematikker.
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Dene side er med vilje efterladt uden indhold.
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4.3 HANDICAPRÅDET PÅ FACEBOOK

Handicaprådet har fokus på at være synlig på 

de sociale medier. På rådets facebookside 

www.facebook.com/koebenhavnshandica

praad, engagerer Handicaprådet sig i aktuelle 

debatter og deler information omkring 

relevante arrangementer og tiltag på handicap

området i København. Siden er en informativ 

platform, hvor Handicaprådet deler nyheder, 

sætter fokus på relevante problemstillinger 

og udfordringer samt oplyser borgere om 

kommende og afholdte aktiviteter på handi

capområdet.

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 2019 gik til Idrætsskolen for udviklingshæmmede, for deres store frivillige indsats i 2019. 

Idrætsskolen for udviklingshæmmede er et undervisningstilbud for voksne udviklingshæmmede elever. 

Idrætsskolens grundidé er baseret på 4 kerneområder: Det fysiske, psykiske, sociale og idrætskulturelle 

og arbejder til dagligt med at tilbyde voksne med udviklingshæmning mulighed for personlig udvikling. 

http://www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad
http://www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad


Socialborgmester Mia Nyegaard, administre

rende direktør i Socialforvaltningen Nina Eg 

Hansen og Troels K. Gamst fra Handicaprådet 

overraskede Idrætsskolen for Udviklingshæm

mede med prisen, hvor elever og personale 

var samlet i skolens café. Prisen bestod af et 

diplom, en buket blomster og et gavekort på 

6.000 kr. til idrætsaktiviteter.

Der var 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, 

Troels K. Gamst og Jens-Kristian Lütken.

-

-
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6. Visioner for Handicaprådets arbejde i 2020

Handicaprådet forventer, at 2020 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. 

I 2020 vil Handicaprådet i samarbejde med kommunens øvrige råd arbejde for at løfte hele socialområdet. 

Det er Handicaprådets opfattelse, at det sociale område de seneste år har være underprioriteret økono

misk, hvilket har ført til væsentlige forringelser af serviceniveauet. Konsekvenserne heraf har uundgå

eligt ført til forringelser i livskvaliteten for borgere med handicap, men også for borgere berørt af andre 

problematikker. I tilfælde hvor Socialforvaltningen har foretaget forbedringer, har der været tale om mindre 

forbedringer og det er rådets opfattelse at forvaltningen arbejder i små ryk, hvilket ikke er godt nok. 

Der er således behov for et løft på hele socialområdet, og det er en af visionerne for Handicaprådets 

arbejde i 2020, at arbejde for et sådan løft. Handicaprådet er indgået i et samarbejde med Dialogforum, 

Frivilligrådet og Udsatterådet, der sammen skal arbejde for at ændre den økonomiske udvikling på social

området. Rådene har inviteret overborgmester, Frank Jensen, til at deltage i et dialogmøde omkring den 

økonomiske udvikling på socialområdet. Handicaprådet håber således, at rådene i fællesskab kan med

virke til, at 2020 bliver året, hvor der sættes en ny og bedre kurs for det sociale område i Københavns 

Kommune.

Handicaprådet har store forventninger til 2020 og ser frem til et produktivt, men udfordrende år, hvor 

der fortsat skal kæmpes for at få handicap på den politiske dagsorden.



Københavns Kommune
Socialforvaltningen
2020
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