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1. Indledning
2020 har været et begivenhedsrigt, 
men anderledes år. Københavns 
Kommunes Handicapråd har i årets 
løb afholdt næsten alle møder og 
arrangementer som planlagt. Det 
har dog til tider været under ander-
ledes omstændigheder. Grunden 
er at coronavirus kom til Danmark i 
starten af 2020, hvilket medførte 
delvise- og hele nedlukninger af 
landet året igennem.
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samt midtvejsstatus på Københavns Kommu-

nes Handicappolitik 2018-2022 og de rettighe-

der borgere med handicap har.

 

Årets Handicappris gik til Pia Finne, proces- og 

projektleder i Socialforvaltningens Center for 

Selvstændig Bolig- og Beskæftigelse, der blev 

indstillet af en række kollegaer for hendes store 

og innovative indsats på området til gavn for 

borgere med handicap, hvilket Handicaprådet 

gerne ville honorere.

På vegne af Handicaprådet ved formand

Janne Sander

Handicaprådet nåede at afholde et ordinært 

rådsmøde, dialogmøder med et par af Borger-

repræsentationens politiske udvalg samt et 

møde med Borgercenter Handicap med fysisk 

tilstedeværelse. Resten af året måtte Handicap-

rådet tænke anderledes, hvorfor de fleste mø-

der og arrangementer blev afholdt digitalt. Den 

årlige konference på Rådhuset, der i 2020 skulle 

omhandle midtvejsstatus på implementeringen 

af Københavns Kommunes Handicappolitik, 

blev erstattet med en række spørgsmål, som 

borgerne kunne besvare online. De arrange-

menter, som blev afholdt ved fysisk fremmøde, 

foregik under rammer, der fulgte myndigheder-

nes retningslinjer. Handicaprådet har udover 

den årlige konference ikke aflyst møder, men i 

stedet udskudt eller afholdt møder på anderle-

des vis. Det betyder, at året har været lige så 

begivenhedsrigt som sædvanligt med udarbej-

delse af høringssvar, afholdelse af ordinære 

rådsmøder, møder med Borgerrepræsentatio-

nens politiske udvalg, og diverse andre møder 

samt uddeling af den årlige handicappris.

På møderne mellem Borgerrepræsentationens 

respektive udvalg og Handicaprådet er aktuelle 

handicappolitiske problemstillinger blevet 

drøftet, ofte i relation til økonomi. De ordinære 

rådsmøder har omhandlet status på udviklings-

planen for Borgercenter Handicap og omstil-

lingsplanen på handicapområdet, et virtuelt 

mini-møde med fokus på corona, ny borger-

centerchef og vicedirektør i Borgercenter Han-

dicap samt BCH’s relationelle arbejde under 

corona, hvad frivillige foreninger og velfærds-

teknologi kan gøre for at afhjælpe ensomhed 
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1.3 Rådets sammensætning
Handicaprådet består af 14 medlemmer. Para-

plyorganisationen Danske Handicaporganisati-

oner (DH) er repræsenteret i rådet med syv 

medlemmer, mens de øvrige syv medlemmer 

er repræsentanter fra Borgerrepræsentationen 

i Københavns Kommune. Den brede repræsen-

tation af henholdsvis handicaporganisationer 

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 handi-

cap er en differentieret målgruppe med meget 

forskellige interesser og behov.

En oversigt over Handicaprådets medlemmer i 

2020 kan ses på næste opslag.

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 betyd-

ning for københavnere med handicap. Handi-

caprådets rolle er samtidig at være dialog- og 

debatskabende. Rådet ser derfor meget gerne, 

at københavnere deltager aktivt ved for eksem-

pel at give ideer til emner eller generelle pro-

blemstillinger, der skal belyses nærmere. Rådet 

behandler dog ikke enkeltsager.

Handicaprådets opgaver er beskrevet mere 

konkret i rådets forretningsorden, som er skre-

vet med udgangspunkt i Socialministeriets 

bekendtgørelse. Forretningsordenen kan fin-

des på https://handicapraad.kk.dk/.

1.2 Budget
I 2020 fik Handicaprådet bevilliget budget-

midler på 1.022.673 kr. Midlerne gik først og 

fremmest til sekretariatsbetjening og den 

daglige drift af rådet. Videre var midlerne med 

til at sikre, at Handicaprådet kunne sætte fokus 

på aktuelle problemstillinger samt hylde en 

ildsjæl ved uddelingen af den tilbagevenden-

de handicappris i december.

https://handicapraad.kk.dk/
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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 &

Børne- og Ungdomsudvalget

Klaus Mygind (F)

Socialudvalget & 

Børne- og Ungdomsudvalget

Laura Rosenvinge (A)

Børne- og Ungdomsudvalget Jes Vissing Tiedemann (B) Christopher Røhl Andersen (B)

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

& Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Trine Madsen (A)

Danske Handicaporganisationer Janne Sander

(Muskelsvindfonden)

Kirsten Jean Christensen

(UlykkesPatientForeningen)

Danske Handicaporganisationer Troels K. Gamst

(Dansk Blindesamfund)

Ole Rasmussen

(Dansk Blindesamfund)

Danske Handicaporganisationerw 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)

Medlemmer
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Badar Shah Troels K. GamstJanne Sander

Hans Jørgen Møller Klaus MygindGyda HedingElin Johansson

Jess Vissing Tiedemann Katrine Palsby Laura Rosenvinge

Trine Madsen Steen Stavngaard Jens-Kristian Lütken Margit Koltze



2. Handicaprådets 
formelle virke 
i 2020
Handicaprådet har i 2020 afholdt fem ordinære 
rådsmøder og udarbejdet 9 høringssvar samt væ-
ret engageret 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.
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1. Borgercenter Handicaps 

udviklingsplan og omstillingsplan

Handicaprådsmøde den 4. februar 2020 

– Mødet blev afholdt i Borgercenter Handicap, 

Telehuset.

Oplægsholdere

• Borgercenterchef i Borgercenter Handicap, 

Mette Boskov Vedsmand, gav en status på 

Udviklingsplanen 2017 og omstillingsplanen 

2021-2025 for Borgercenter Handicap.

Opsummering

Det var udviklingsplanen på myndighedsområdet 

2017 og den faglige og økonomiske omstillings-

plan for Borgercenter Handicap 2021-2025, der 

var på dagsordenen. Mette Boskov Vedsmand 

gav en status på udviklingsplanen som bestod af 

fem målsætninger samt en række succeskriterier, 

og en status på omstillingsplanen med formål 

om at skabe en ny struktur i Borgercenter Han-

dicap. Handicaprådet gav udtryk for en bekym-

ring blandt andet i forhold til fejl i sagsbehand-

ling og et ønske om faste sagsbehandlere.

2. Et mini-møde med fokus på corona

Handicaprådsmøde den 30. april 2020 

– Mødet blev afholdt digitalt via Microsoft Teams.

Opsummering

Handicaprådets 2. ordinære rådsmøde blev i 

første omgang aflyst på grund af nedlukningen 

ifm. ny coronavirus. Der blev i stedet afholdt et 

digitalt rådsmøde i forkortet form, for at give 

en status på rådets arbejde og det handicap-

politiske område under coronakrisen.

På Handicaprådets hjemmeside https://han-

dicapraad.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/koebenhavns-

handicapraad.

2.1. Handicaprådsmøder
Hvert år afholder Handicaprådet fem rådsmø-

der med fokus på forskellige temaer. I 2020 var 

temaerne for møderne følgende:

1 Borgercenter Handicaps udviklingsplan og 

omstillingsplan

2 Et mini-møde med fokus på corona

3 Ny borgercenterchef og vicedirektør i 

Borgercenter Handicap og oplæg om det 

relationelle arbejde med borgerne under 

corona-nedlukning

4 Frivillige foreninger og velfærdsteknologi ifm. 

ensomhed blandt borgere med handicap

5 Midtvejsstatus på handicappolitikken samt 

borgere med handicaps rettigheder

Temaerne præsenteres kort i det følgende 

afsnit og for yderligere information omkring de 

enkelte rådsmøder henvises der til Handicaprå-

dets hjemmeside: https://handicapraad.kk.dk/

http://www.facebook.com/koebenhavns-handicapraad
https://handicapraad.kk.dk/
https://handicapraad.kk.dk/
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chef på udførerområdet. Jan præsenterede sine 

langsigtede planer for borgercentret, der taler 

ind i omstillingsplanen. Lotte Daugaard og Pia 

Finne fortalte herefter om, hvordan COVID-19 

og nedlukningen af botilbuddene under CSBB 

var en stor ledelsesmæssig opgave i tæt samar-

bejde med medarbejderne. Det var til tider 

vanskeligt at få situationen til at give mening for 

beboerne grundet manglende forudsigelighed. 

Processen vil blive evalueret og det vil være i 

fokus, hvilke af de nye arbejdsgange, der tages 

med i det videre arbejde.

4. Frivillig forening og velfærdsteknologi ifm. 

ensomhed blandt borgere med handicap

Handicaprådsmøde den 12. august 2020 

– Mødet blev afholdt digitalt via Microsoft Teams.

Oplægsholdere

• Danielle Pröschold, der er stifter af Skovtours 

Venner fortalte om, hvordan ensomhed 

blandt unge med udviklingshæmning kan 

forebygges/afhjælpes via aktiviteter i en 

frivillig forening.

• Malene Arnfast Bruun, der er chefkonsulent 

ved Enheden for Velfærdsteknologi, fortalte 

om velfærdsteknologiske muligheder for at 

afhjælpe ensomhed blandt borgere med 

handicap.

Opsummering

Danielle Pröschold fortalte at opbyggelse og 

fastholdelse af venskaber står centralt i Skovtours 

Venners ’forfatning’, da unge ikke kan dette 

alene, men har brug for støtte fra engagerede 

voksne. Hun fortalte om diverse arrangementer,

På mødet foretog rådet en gennemgang af 

rådets kommende aktiviteter og status på So-

cialudvalgets budgetproces blev gennemgået 

af Laura Rosenvinge.

3. Ny borgercenterchef og vicedirektør i 

Borgercenter Handicap og oplæg om det 

relationelle arbejde med borgerne under 

corona-nedlukning

Handicaprådsmøde den 27. maj 2020 

– Mødet blev afholdt digitalt via Microsoft Teams.

Oplægsholdere

• Mette Boskov Vedsmand, vicedirektør i Bor-

gercenter Handicap, fortalte om den nye 

struktur i BCH, samt om den nyoprettede 

vicedirektørstilling.

• Jan Quist, ny borgercenterchef på udfører-

området i Borgercenter Handicap fortalte 

om, hvad han ønsker at udrette samt hans 

tidligere ansættelser og erfaringer indenfor 

socialområdet. Derudover gav han en status 

på arbejdet med omstillingsplanen.

• Lotte Daugaard og Pia Finne fra Center for 

Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB) 

holdt oplæg om, hvordan CSBB har håndte-

ret Coronakrisen. Lotte Daugaard er botil-

budsleder for ASPECT og leder af Kulturhu-

set Pulsen, mens Pia Finne er proces- og 

projektleder hos CSBB.

Opsummering

Handicaprådet blev orienteret om omstrukture-

ringen i Borgercenter Handicap. Mette Boskov 

Vedsmand tiltrådte som vicedirektør den 1. april 

2020 og Jan Quist tiltrådte som Borgercenter-
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• Kirsten Ketscher, der er professor hos Center 

for Retlige Studier i Velfærd og Marked på 

Københavns Universitet, fortalte om de ret- 

tigheder borgere med handicap har juridisk 

set og problemstillinger hertil bl.a. i relation til 

midtvejsstatus på handicappolitikken.

Opsummering

Lea Ravn-Mortensen gennemgik resultaterne 

fra midtvejsstatussen på handicappolitikken 

2018-2022. Der var enighed i rådet om, at op-

samlingen der pegede på, at psykisk handicap 

overses, at der er manglende personale på 

botilbud og til ledsagelse samt at der er mang-

lende finansiering på handicapområdet, er 

relevant for rådets videre arbejde.

Kirsten Ketscher holdt oplæg om borgere med 

handicaps juridiske rettigheder, hvilket hun gav 

udtryk for, at der ikke er nok fokus på i handicap-

politikken. Hun fortalte om forskellige retskilder, 

hvordan der er forskelsbehandling på området, at 

der skal ændres på sprogbruget omkring borgere 

med handicap og brugte eksempler, hvor der var 

klaget til Ankestyrelsens ligebehandlingsnævn.

hvor de unge kan komme med og fastholde og 

knytte bånd til andre, hvilket der er bred tilfreds-

hed omkring blandt både unge og pårørende. 

Malene Arnfast Bruun holdt derefter oplæg om 

ensomhed om muligheder for forebyggelse og 

afhjælpning vha. velfærdsteknologi. Det blev 

understreget, at brug af velfærdsteknologi altid 

er noget medarbejderne gør sammen med 

borgerne. Teknologi der skal gøre en forskel ift. 

ensomhed kan have at gøre med fx berøring 

eller være med til at skabe nærvær. Det er et 

fokuspunkt, at borgere ikke skal blive mere en-

somme af teknologierne.

5. Midtvejsstatus på handicappolitikken samt 

borgere med handicaps rettigheder

Handicaprådsmøde den 24. november 2020 

– Mødet blev afholdt digitalt via Microsoft Teams.

Oplægsholdere

• Lea Ravn-Mortensen, der arbejder i sekreta-

riatet for Handicaprådet, fortalte overordnet 

om resultaterne på midtvejsstatussen på 

handicappolitikken 2018-2022.

Colourbox
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2.2 Høringer
Handicaprådet har i 2020 været høringspart i ni 

høringer fordelt på fem af kommunens forvalt-

ninger. Nedenfor fremgår en oversigt over 

høringerne med information om, hvornår hø-

ringssvaret er givet, hvad høringen omhandle-

de og deres forvaltningsmæssige tilknytning. 

Høringssvarene kan læses i deres fulde længde 

på Handicaprådets hjemmeside: 

https://handicapraad.kk.dk/artikel/hoeringssvar.

MODTAGET HØRING TILKNYTNING

Februar
Prishentninger på urologiske hjælpemidler og 

kompressionshjælpemidler

Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen

Marts Kultur- og Fritidsforvaltningens investeringsforslag til 

budget 2021

Kultur- og 

Fritidsforvaltningen

Maj Forlængelse af sagsfrister for kropsbårne hjælpemidler Socialforvaltningen

August Budgetforslag 2021 Økonomiforvaltningen

Oktober
Kørestolsudbuddet – manuelle og komfort

Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen

November

Kvalitetsstandard for hjemmepleje, Hjælp i hverdagen 2021 Socialforvaltningen

HF Inklusion
Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningen

Midtvejsstatus på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 

indsatsplan for handicappolitikken

Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningen

December Udkast til omstillingsplanen for Borgercenter Handicap Socialforvaltningen

https://handicapraad.kk.dk/artikel/hoeringssvar
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Handicaprådets gav i sit oplæg udtryk for en 

bekymring omkring, at nogle af forslagene kan 

være med til at øge risikoen for ensomhed, 

isolering og forstærke følelsen af opbevaring. 

Dette på grund af at flere tilbud blev forslået 

lukket samtidig med mængden af personale 

på dag- og døgntilbud, blev forslået reduce-

ret. Dette vil ikke facilitere dannelse af relatio-

ner og socialt samvær, hvilket Handicaprådet 

ikke syntes om. For det andet bemærkede 

Handicaprådet, at forslaget om at reducere 

midlerne til kompetenceudvikling og supervi-

sion, ligesom de øvrige spareforslag vidner 

om, at der virkelig er sparet helt ind til benet 

allerede. At reducere i kompetenceudvikling 

og supervision vil ifølge Handicaprådet ikke 

gøre handicapområdet attraktivt for medar-

bejdere – og for borgerne vil det betyde, at de 

i endnu højere grad vil blive mødt at vikarer og 

medarbejdere, der ikke er godt nok rustet til 

arbejdet med borgere med meget komplekse 

problemstillinger. Som det sidste var den 

overordnede generelle bemærkning, at Kø-

benhavns Kommunes handicappolitik modar-

bejdes fuldstændigt med de spareforslag, der 

var lagt op til.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

den 4. marts 2020

Handicaprådet var sammen med Ældrerådet 

og SUF MED (Sundheds- og Omsorgsforvalt-

ningens Medbestemmelsessystem) inviteret til 

et budgetmøde med Sundheds- og Omsorgs-

udvalget vedrørende Budget 2021 den 4. 

marts. Mødet blev afholdt forud for forhandlin-

gerne om udvalgets effektiviseringsbidrag.

2.3 Samarbejdsmøder med borger- 
repræsentationens udvalg
Handicaprådet har indgået samarbejdsaftaler 

med alle de politiske udvalg i Københavns 

Kommune. Samarbejdsaftalerne vidner om et 

forpligtende samarbejde mellem Handicaprå-

det og de respektive udvalg. Samarbejdet 

indebærer blandt andet, at der årligt afholdes 

møde mellem Handicaprådet og de pågælden-

de udvalg eller borgmestre. Formålet med 

samarbejdsaftalerne er at sikre en løbende 

dialog med udvalgene med henblik på at gøre 

opmærksom på handicappolitiske problemstil-

linger. Møderne er blevet afholdt fysisk eller 

digitalt over Microsoft Teams alt efter, hvordan 

situationen med coronavirus har udviklet sig i 

løbet af året. Handicaprådet har i 2020 holdt 

møder med følgende udvalg:

Socialudvalget den 26. februar 2020

Handicaprådet deltog den 26. februar i det 

årlige Budgetmøde mellem Socialudvalget og 

Københavns Kommunes øvrige råd – Frivilligrå-

det, Udsatterådet, Ældrerådet og Dialogforum 

på psykiatriområdet. Mødet faciliterede en 

dialog om de økonomiske omprioriteringer i 

Socialudvalgets budgetforslag til 2021. Ram-

merne for Budget 2021 var udgangspunktet for 

mødet, men omdrejningspunktet for mødet var 

de konkrete effektiviserings- og investerings-

forslag. Rådene præsenterede alle de mest- og 

mindst fortrukne forslag samt generelle bud-

skaber og efterfølgende var der gruppearbejde 

vedrørende målgrupperne udsatte børn og 

unge, handicap, den sociale hjemmepleje samt 

sindslidende og udsatte voksne.
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Oplægget blev efterfulgt af en dialog mellem 

udvalget og rådet.

Handicaprådet fremlagde, at de fortsat var 

bekymrede for inklusionsdagsordenen, da 

mange børn- og unge ikke trives socialt, hvil-

ket kan tyde på, at der skal arbejdes meget 

mere med trivslen da inklusion ikke sker af sig 

selv. Elever med handicap skal udvikle sig 

fagligt og socialt og trives i klassens fælles-

skab, før man kan tale om egentlig inklusion. 

Det som elever får ud af undervisningen fag-

ligt, hænger i høj grad sammen med elevens 

trivsel, så det er vigtigt at arbejde med den 

sociale trivsel. Ligeledes påpegede Handicap-

rådet, at det er vigtigt, at der arbejdes med det 

faglige niveau i specialtilbuddene, så de elever 

der har deres skolegang der, også får de bedst 

mulige forudsætninger for videre skolegang 

og job i fremtiden. Tiden i grundskolen har 

ligeledes betydning for børnenes videre færd i 

uddannelsessystemet og siden på arbejds-

markedet og her er det bekymrende, at men-

nesker med handicap klarer sig markant dårli-

gere i uddannelsessystemet sammenlignet 

med jævnaldrende unge. På sammen måde er 

mennesker med handicap i mindre omfang i 

beskæftigelse.

Der blev fra Handicaprådet opfordret til at der 

skulle anvendes flere ressourcer til området, 

personale skulle kunne håndtere målgruppen, 

bedre samarbejde mellem skole og hjem, og 

mellem diverse institutioner, mv. Derudover 

opfordrede Handicaprådet udvalget til at over-

veje om det faglige niveau i specialtilbuddene

Mødet bestod af en præsentation af de over-

ordnede rammer for Budget 2021 efterfulgt af 

oplæg fra de inviterede råd. Mødet sluttede af 

med to runder af gruppearbejde vedrørende 

effektiviseringskataloget og en opfølgning heraf.

Handicaprådet gav udtryk for, at der var nogle 

forslag i effektiviseringskataloget, som vil få 

negative konsekvenser for mange borgere 

med handicap. Diverse servicereduktioner i 

forhold til praktisk hjælp ville for nogle borgere 

med handicap, om det er psykisk eller fysisk, 

kunne betyde at de vil komme til at bo i et min-

dre hygiejnisk hjem. Det præger velvære, hygi-

ejne og socialt liv negativt, hvilket Handicaprå-

det på ingen måde vil støtte op om. Slutteligt 

opfordrede Handicaprådet politikerne i Sund-

heds- og Omsorgsudvalget om at støtte op om 

en anden fordeling af det store kommunebud-

get, så det ikke er de svageste københavnere, 

der igen og igen skal mærke besparelserne. 

Handicaprådet opfordrede til nytænkning, når 

kommunen skal spare, i form af fælles og lang-

sigtede løsninger, der ikke opdeles på forvalt-

ningsområder, men i stedet vil tage udgangs-

punkt i københavnernes behov samlet set.

Børne- og Ungdomsudvalget 

den 11. marts 2020

Dialogmødet mellem Børne- og Ungdomsud-

valget og Handicaprådet blev afholdt den 11. 

marts, hvor Handicaprådet holdt et oplæg 

vedrørende væsentlige handicappolitiske 

fokuspunkter på børne- og ungeområdet, 

herunder specialområdet, inklusion og trivsel 

blandt børn og unge med handicap.
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Derudover fremlagde Handicaprådet pointer i 

forhold til at autismeområdet skulle løftes så 

København går forrest og udvikler indsatser 

med høj kvalitet. Slutteligt blev der opfordret til 

et bedre samarbejde om borgere med handi-

cap på tværs af forvaltningerne. Det handler for 

eksempel om et bedre samarbejde mellem 

Socialforvaltningen og Sundheds- og Om-

sorgsforvaltningen, da borgere med Handicap 

ofte lever med kroniske sygdomme, hvilket 

kræver vished omkring, hvilken og hvor hjæl-

pen hentes. Derudover udskrives patienter, 

herunder borgere med handicap, hurtigere og 

hurtigere fra hospitaler, hvilket kræver mere af 

pårørende og bosteder. Der er tilmed den 

evige problematik i forhold til tilgængelighed, 

da der alt for ofte er trapper op eller ned, når 

man skal til lægen, optikeren, træning mv.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

den 14. september 2020

Handicaprådet blev inviteret til dialogmøde 

med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

den 14. september. Mødet begyndte med en 

status på implementeringen af handicappoli-

tikken. Det blev efterfulgt af et oplæg om hen- 

holdsvis tilgængelighed på Jobcenter Køben-

havn for borgere med handicap og om status 

på fleksjob. Efter hvert oplæg blev der åbnet op 

for en fælles drøftelse mellem Handicaprådet 

og udvalget. Handicaprådet spurgte interesse-

ret ind til HF Inklusion for unge med diagnose i 

autismespekteret eller tilsvarende støttebehov, 

eftersom det er et tilbud der ifølge rådet burde 

udbredes yderligere.

var godt nok eftersom grundskolen er forud-

sætning for videre uddannelse og job.

Økonomiudvalget den 25. august 2020

Dialogmødet mellem Økonomiudvalget og 

Handicaprådet blev afholdt den 25. august. På 

dagsordenen for dette møde var blandt andet 

økonomi og budgetlægning i Københavns 

Kommune.

Handicaprådet gav udtryk for en bekymring 

omkring økonomien på handicapområdet, og 

der blev ønsket et indblik i, hvordan Økonomi-

udvalget ville sikre, at borgere med handicap 

ikke vedblivende oplever serviceforringelser. 

Der var interesse for at vide, om kommunens 

midler kunne fordeles anderledes, så der ikke 

år efter år skal findes besparelser på handicap-

området. Derudover var handicappolitikken 

på dagsordenen, som ved mødets afholdelse 

var halvvejs i implementeringen. Handicaprå-

det ønskede dialog om, hvordan der sikres 

politisk velvilje til at imødekomme handling 

bag velmente ord.

Rådet fremlagde tre forslag som gik på, at 

bo- og dagtilbud skulle have et løft, så Køben-

havn, der er Danmarks Hovedstad, kan tilbyde 

et værdigt liv til de svageste borgere, hvilket 

Handicaprådet ikke mente var tilfældet, og leve 

op til FN’s Handicapkonvention. Handicaprådet 

advokerede for, at bostederne skal genetableres 

som bosteder og ikke blot være opholdssteder 

ved blandt andet at indføre årlige ferieture, 

udflugter ved at genetablere besparede ledsa-

germidler og løfte normeringen af personale.
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præsentation af rammerne for budgetproces-

sen og de temaer, der arbejdes med. Derefter 

fik rådene mulighed for at præsentere det ma-

teriale med en besvarelse af nogle spørgsmål 

vedrørende Budget 2022, hvor det grundlæg-

gende Handicaprådet pointerede var, at det er 

en politisk opgave at udpege konkrete områder 

og grupper i forhold til besparelserne. Handi-

caprådet har ikke tilstrækkeligt indblik i kom-

munens og forvaltningens økonomi og organi-

sering til at de kunne komme med et oplyst og 

kvalificeret bud. Det er ifølge Handicaprådet 

alene et politiske spørgsmål at finde de kom-

munale midler så alle borgere med handicap 

– og øvrige udsatte grupper kan blive ordent-

ligt behandlet.

Teknik- og Miljøudvalget den 

9. november 2020

Et af året sidste møder med et af Borgerre-

præsentationens udvalg var med Teknik- og 

Miljøudvalget den 9. november. Boliger, tilgæn-

gelighedsproblematikker og kommunens over-

ordnede budgetlægning var på dagsordenen. 

I forhold til dagsordenspunktet, som handlede 

om, hvordan det gik med at bygge egnede bo-

liger til borgere med handicap med forskellige 

behov, pointerede Handicaprådet, at det kan 

være svært for borgere med forskellige former 

for handicap at få et selvstændigt og værdigt 

liv, hvis de ikke kan få en egnet bolig, der er til 

at betale. Rådet var interesserede i, hvordan 

udvalget arbejder for at gøre København mere 

tilgængelig på diverse punkter. Rådet gav ud-

valget eksempler på, hvad det betyder, når der 

ikke er lydfyr for eksempel, og i den forbindel-

se, hvorfor tilgængelighed er vigtigt. Tilmed 

var der fra rådets side interesse i at høre, hvilke 

tanker udvalget gør sig om, at der foretages 

besparelser på handicapområdet, hvilket påvir-

ker borgere med handicaps adgang til kerne-

velfærd. Handicaprådet er bekymrede for den 

overordnede måde Københavns Kommune 

laver budget på i en klar søjleopdeling i de syv 

forvaltninger.

Socialudvalget den 16. november 2020

Handicaprådet deltog sammen med Frivilligrå-

det og Dialogforum på psykiatriområdet i et 

budgetmøde angående Socialudvalgets Bud-

get 2022 med Socialudvalget den 16. novem-

ber. Mødet startede med en gennemgang af 

den politiske rammesætning efterfulgt af en 



3. Erfarings- 
udveksling 

og offentlige 
møder

Foruden Handicaprådets formelle 
opgaver med at rådgive Borgerepræ-

sentationen og forvaltningerne, 
deltager rådet i møder med andre 

samarbejdspartnere, hvor der er 
mulighed for at erfaringsudveksle og 

drøfte relevante problemstillinger.
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og en åben facebookgruppe for børn, unge og 

voksne med handicap i København var også 

inviteret til dialogmødet.

3.2 Dialogmøde om økonomien på 
socialområdet
I samarbejde Frivilligrådet, Udsatterådet og 

Dialogforum på psykiatriområdet inviterede 

Handicaprådet daværende overborgmester 

Frank Jensen og socialborgmester Mia Nye-

gaard til dialogmøde om økonomien på social-

området. De centrale råd mente, at økonomien 

på socialområdet havde været underprioriteret 

i en længere periode, hvorfor det var temaet for 

mødet. Socialborgmesteren blev på dagen for-

hindret i at deltage, men Frank Jensen fremlag-

de sine overvejelser om økonomien på områ-

det og de centrale råds erfaringer blev delt og 

diskuteret med henblik på en fælles opfattelse 

af, at det sociale område skal prioriteres i højere 

grad, da kvaliteten på området er faldende.

3.1 Dialogmøde om overgangen fra 
ung til voksen
I 2020 har repræsentanter fra Handicaprådet 

været inviteret af vicedirektør Mette Boskov 

Vedsmand til et par dialogmøder om overgan-

gen fra ung til voksen i Borgercenter Handicap. 

Temaet i det ene dialogmøde var, hvad Borger-

center Handicap skulle være for forældre til en 

ung, der skal flytte hjemmefra. Repræsentanter 

fra henholdsvis Centerrådet og en åben Face-

bookgruppe for børn, unge og voksne med 

handicap i København samt et udsnit af foræl-

dre til unge mellem 16-22 år, som er tilknyttet 

Ungeområdet i Borgercenter Handicap var li-

geledes inviteret med til dialogmøde. Det andet 

dialogmøde omhandlede, hvad Borgercenter 

Handicap skulle være for den unge og pårøren-

de i overgangen fra ung til voksen og, hvordan 

samarbejdet kunne styrkes dér, hvor det kan 

opleves dilemmafyldt. Unge i alderen 18-23 

år og forældre til unge i alderen 16-18 år, samt 

repræsentanter fra henholdsvis Centerrådet 

Stillbillede fra en video, der blev vist på dialogmødet om økonomien på socialområdet
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Forsamlingen til dialogmødet om økonomien på socialområdet

3.2 Fællesmøde med Hjemme- 
plejens Brugerråd og Borger- 
center Handicaps Centerråd
Det årlige fællesmøde med Hjemmeplejens 

Brugerråd og Borgercenter Handicaps Cen-

terråd skulle i 2020 have været arrangeret af 

Handicaprådet. Det blev aflyst på grund af 

situationen med coronavirus.

Kontakt Handicaprådet

Handicaprådet modtager meget gerne hen-

vendelser fra borgere, der har input til et 

emne, område eller problemstilling, som bør 

drøftes. Rådet sagsbehandler ikke og kan heller 

ikke tage enkeltsager op, dvs. sager vedrøren-

de specifikke personale- eller klagesager.

Handicaprådets sekretariat kan kontaktes via 

telefon eller mail og oplysningerne findes på 

Handicaprådets hjemmeside:

https://handicapraad.kk.dk/indhold/

handicapraadets-sekretariat

https://handicapraad.kk.dk/indhold/handicapraadets-sekretariat


4. Handicap- 
rådet 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 temamø-
der med fokus på aktuelle problemstil-
linger, afholde offentlige valgarrange-
menter i forbindelse med valgår samt 
udarbejde konkrete forslag til kommu-
nens arbejde og rådgive i forbindelse 
med indsatser og tiltag i kommunen.
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respondenterne. Den store utilfredshed, der 

fremgår af status på handicappolitikken, be-

kymrer Handicaprådet, der også i de kommen-

de år vil følge op på arbejdet med at imple-

mentere politikkens målsætninger. De negative 

besvarelser omhandlede i hovedtræk den 

manglende opmærksomhed på borgere med 

psykisk handicap, manglede personale på 

botilbud og til ledsagelse samt manglede fi-

nansiering på handicapområdet.

Resultaterne fra midtvejsstatussen har alle de 

politiske udvalg fået fremlagt i tillæg til en sta-

tus på, hvordan forvaltningerne vurderer at 

deres initiativer og aktiviteter forløber. Resulta-

terne fra borgerinddragelsen blev ligeledes 

fremlagt på Handicaprådets 5. og sidste ordi-

nære rådsmøde i 2020, og Handicaprådet vil i

4.1 Konference: Midtvejsstatus på 
Københavns Kommunes handicap- 
politik 2018-2022
Den årlige konference, som skulle have været 

afholdt den 27. oktober 2020, blev aflyst på 

grund af situationen med ny coronavirus. Kon-

ferencen, der traditionen tro bliver afholdt i 

Festsalen på Københavns Rådhus, blev erstat-

tet af en række spørgsmål, der kunne besvares 

digitalt for på den måde at sikre at borgernes 

stemme i midtvejsstatus på handicappolitikken 

kom i spil på trods af den aflyste konference. 

Spørgsmålene omhandlende interessenters 

opfattelse og oplevelse af implementeringen af 

handicappolitikken 2018-2022. Der blev derud-

over lavet fem telefoninterviews med borgere 

med handicap, som supplerede de skriftlige 

besvarelser. Formålet med spørgsmålene var at 

få input fra borgere med handicap, pårørende 

til borgere med handicap og andre interessen-

ter om alle byens områder for at sikre indblik i 

borgernes oplevelser af politikken implemen-

tering, når det drejer sig om sundhed, beskæf-

tigelse, skolegang, botilbud mv. midtvejs i 

politikkens levetid.

Som baggrundsinformation bidrog Køben-

havns Kommunes syv borgmestre hver især 

med en video, hvor de fortæller om nogle af de 

indsatser, der er i gang, samt hvordan det går 

med at arbejde ud fra politikken.

Der var i alt 267 besvarelser, der overvejende 

gav negative og kritiske feedback, særligt fra 

pårørende til borgere med handicap, der også 

var den største gruppe repræsenteret blandt 

Forsiden af handicappolitikken
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fremtiden have disse input i baghovedet i rå-

dets arbejde, og opfordrede politikkerne til at 

have det in mente i deres fremadrettede arbej-

de med de respektive udvalg.

Resultaterne fra midtvejsstatussen findes her: 

https://handicapraad.kk.dk/nyheder/resulta-

ter-fra-midtvejsstatus-paa-handicappolitik-

ken-2018-2022

4.3 Handicaprådet på Facebook
Handicaprådet har fokus på at være til stede på 

de sociale medier. På rådets facebookside 

www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad, 

deler Handicaprådet information om relevante 

arrangementer og tiltag på handicapområdet i 

København. Siden er en informativ platform, 

hvor Handicaprådet deler nyheder, sætter 

fokus på relevante problemstillinger og udfor-

dringer samt oplyser borgere om kommende 

og afholdte aktiviteter på handicapområdet.

”Jeg vil kraftigt opfordre folk til 
at deltage ved at besvare de 12 
spørgsmål i midtvejsstatussen. 
Det er vigtigt, at få input fra 
borgerne om alle dele af byens 
områder, så mennesker med 
handicap kan få de bedste be-
tingelser, når det drejer sig om 
sundhed, beskæftigelse, skole-
gang, botilbud mv. Med dine 
svar får Københavns Kommune 
konkrete forslag til hvor der skal 
gøres en ekstra indsats og in-
put til områder, hvor indsatser-
ne er værdsat”

Formand Janne Sander om 

midtvejsstatus af handicappolitikken

Stillbillede fra video med Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling, der blandt flere andre borgmester- 
videoer kan ses på Handicaprådets hjemmeside. På modstående side vises introtekst til midtvejsstatus, som også er at 
finde på hjemmesiden.

https://handicapraad.kk.dk/nyheder/resultater-fra-midtvejsstatus-paa-handicappolitikken-2018-2022
http://www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad
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Introtekst til midtvejsstatus på Københavns 
Kommunes Handicappolitik 2018-2022

I Københavns Kommune vil vi gerne høre, hvad 

du synes om handicappolitikken 2018-2022 nu, 

hvor vi er midtvejs i politikkens levetid. 

Visionen for kommunens handicappolitik er, at 

borgere med handicap har mulighed for at 

leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet.

Der skulle have været afholdt en konference 

om midtvejsstatus på handicappolitikken d. 

27. oktober 2020, der desværre er aflyst på 

grund af situationen med ny coronavirus. I 

stedet har du nu mulighed for at give din me-

ning til kende her og fortælle, hvad der har 

betydning for dig med afsæt i 12 spørgsmål. 

Handicappolitikkens fire temaer, 1) Det gode 

liv, 2) Deltagelse, 3) Dagtilbud, skole, uddan-

nelse og beskæftigelse samt 4) Netværk, dan-

ner rammen om spørgsmålene.

Med dit bidrag kan vi blive lidt klogere på, 

hvilke erfaringer borgere med handicap, pårø-

rende og andre i København har nu, hvor vi er 

midtvejs i handicappolitikkens levetid.

Baggrundsinformation

Hvis du vil vide lidt mere om kommunens 

arbejde med handicappolitikken kan du på 

Handicaprådets hjemmeside se videopræsen-

tationer af byens borgmestre, hvor de kort 

fortæller om nogle af de indsatser der er i 

gang, samt hvordan det overordnet går med 

at arbejde ud fra politikken. På hjemmesiden 

kan du også finde link til handicappolitikken og 

de syv forvaltningers indsatsplaner. Du kan 

besvare spørgsmålene uden at have set video-

erne eller læst indsatsplanerne.

Vi håber, at du vil bidrage til midtvejsstatus-

sen, så vi kan blive klogere på, hvordan det går 

og hvilke fokus vi skal have i arbejdet med 

handicappolitikken frem mod 2022.

Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Du skal 

vælge de svar, der passer dig bedst.

Din besvarelse vil blive behandlet anonymt. 

Der vil blive lavet en samlet afrapportering til 

politikerne i Københavns Borgerrepræsenta- 

tion og til kommunens forvaltninger. På den 

måde kan forvaltningerne bruge tilbagemel-

dingerne til at rette op på konkrete problem-

stillinger eller igangsætte en undersøgelse af 

en beskrevet udfordring.

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen for handicappolitikken 

i Københavns Kommune og 

Handicaprådet i Københavns Kommune



5. Årets 
Handicappris
Den 3. december er FN’s Internationale 
Handicapdag og der sættes derfor over-
alt i verden fokus på at hædre initiativer, 
der har til formål at gøre en forskel for 
mennesker med handicap. I denne an-
ledning uddeler Handicaprådet hvert år 
en handicappris til en ildsjæl, som har 
ydet en særlig indsats for mennesker 
med handicap i Københavns Kommune.
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overraskede Pia Finne med prisen i Kulturhuset 

Pulsen, hvor et par kollegaer også var til stede. 

Prisen bestod af et diplom, en buket blomster 

og et gavekort på 6.000 kr. til et af de gode 

projekter, som Pia er involveret i.

Der var gode bud på, hvem der skulle hædres 

med handicapprisen, men juryen der repræ-

senterede Handicaprådet besluttede at hono-

rere en medarbejder, som lægger en ekstra 

stor indsats og engagement på området med 

diverse innovative projekter, som hjælper bor-

gere med handicap. Juryen bestod af forman-

den for Handicaprådet, Janne Sander, næstfor-

manden for Handicaprådet, Laura Rosenvinge 

samt øvrige medlemmer af Handicaprådet, 

Troels K. Gamst og Jens-Kristian Lütken.

Handicapprisen 2020 gik til Pia Finne, proces- 

og projektleder i Center for Selvstændig Bolig- 

og Beskæftigelse, der blev indstillet af en række 

kollegaer. Kollegaerne indstillede Pia for hendes 

store og innovative indsats på området til gavn 

for borgere med handicap, samtidig med at 

hun er en stor inspiration for sine kollegaer, der 

bliver motiveret af at arbejde sammen med Pia. 

Alt dette ville Handicaprådet gerne honorere.

Uddelingen af årets handicappris foregik noget 

mindre festligt end vanligt og i overensstem-

melse med myndighedernes retningslinjer, der 

tillod maksimum 10 deltagere. Socialborgme-

ster Mia Nyegaard, administrerende direktør i 

Socialforvaltningen Mikkel Boje og DH-med-

lem Steen Stavngaard (LEV) fra Handicaprådet 

Pia Finne, vinder af Handicapprisen 2020, sammen med socialborgmester Mia Nyegaard og repræsentant fra Handicap-
rådet Steen Stavngaard



6. Visioner for 
Handicaprådets 
arbejde i 2021
Først og fremmest håber Handicaprådet på, at 
situationen med coronavirus forbedres, eftersom 
vaccinen i slutningen af december 2020 kom til 
Danmark. Håbet lyder på at normale omstændig-
heder er i sigte, således at møder og arrange-
menter igen kan afholdes fysisk og mennesker 
ikke skal leve i frygt for at blive smittet eller give 
smitte videre. Erfaringerne med de digitale mø-
der er dog noget Handicaprådet vil tage med ind 
i 2021 og overveje om nogle møder i fremtiden vil 
kunne afholdes virtuelt og dermed fx give flere 
mulighed for at deltage.
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En af de helt store begivenheder i 2021 bliver 

kommunalvalget, som løber af stablen tirsdag 

den 16. november 2021. Handicaprådet vil som 

traditionen byder invitere til et offentligt bor-

germøde op til valget, hvor aktuelle emner på 

handicapområdet vil blive drøftet mellem bor-

gere og kandidater. Handicaprådet følger den 

politiske kalender og 2021 er derfor også det 

sidste år med den nuværende besætning af 

Handicaprådet, der også er på valg.

Handicaprådet har store forventninger til 2021 

og ser frem til et produktivt, men udfordrende 

år, hvor der fortsat skal kæmpes for at få handi-

cap på den politiske dagsorden.

Handicaprådet forventer, at 2021 bliver endnu 

et spændende og travlt år med mange handi-

cappolitiske fokusområder, der skal afdækkes 

og drøftes med henblik på at sikre københavne-

re med handicap muligheden for at leve et 

selvstændigt liv med høj livskvalitet.

Der er fortsat behov for et løft på hele socialom-

rådet, og det er en af visionerne for Handicap-

rådets arbejde i 2021, at arbejde for et sådan 

løft. Handicaprådet vil fortsætte samarbejdet 

med Socialforvaltningens øvrige centrale råd – 

Dialogforum på psykiatriområdet, Frivilligrådet 

og Udsatterådet – der sammen arbejder for at 

ændre den økonomiske udvikling på socialom-

rådet. Handicaprådet håber således, at rådene 

i fællesskab kan medvirke til, at 2021 bliver året, 

hvor der sættes en ny og bedre kurs for det 

sociale område i Københavns Kommune.
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