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Hermed fremsendes Handicaprådets høringssvar vedr. budgetforslag 

2018: 

 

Handicaprådet takker for det fremsendte høringsmateriale vedrørende 

forslag til budget 2018. Handicaprådet har gennemgået forslaget og 

har følgende kommentarer til de kommende budgetforhandlinger:  

 

Under de generelle bemærkninger til budgetforslag 2018 bemærker 

Handicaprådet, at man har medtaget handicapområdet under den 

demografiske udvikling. Det er vi tilfreds med, da vi oplever, at 

personer med handicap har flere og mere komplekse diagnoser, 

samtidig med at personer med handicap heldigvis bliver ældre, men 

derved også får sværere handicaps. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget: 

Kultur- og Fritidsudvalget påpeger, at antallet af københavnere stiger, 

hvilket medfører et behov for at finde plads og økonomi til flere 

brugere af kultur- og fritidslivet. Derudover viser Kultur- og 

Fritidsforvaltningens brugerundersøgelser, at ressourcestærke borgere 

har et stort forbrug af Kultur- og Fritidstilbud.  

 

Handicaprådet opfordrer til, at ressourcesvage borgere, herunder også 

nogle borgere med handicap, tænkes aktivt ind i Kultur- og 

Fritidsudvalgets tilbud og faciliteter, herunder i vedligeholdelsen af de 

eksisterende kultur- og fritidstilbud, og kultur- og fritidsudviklingen i 

de nye bydele i København. Handicaprådet opfordrer desuden til, at 

der tages hensyn til borgere med handicap ved udviklingen af de 

digitale selvbetjeningsløsninger, og at frivillighed og brugernes 

engagement skal tænkes bredt, så borgere med handicap også har 

mulighed for at bidrage og være aktive medskabere.  

 

Børne- og Ungdomsudvalget:  

Børne- og Ungdomsudvalget påpeger, at skoler og daginstitutioner 

spiller en afgørende rolle i kampen mod fattigdom og negativ social 

arv i Københavns Kommune. Udvalget arbejder derfor for at sikre, at 

alle børn og unge får gode muligheder og succesoplevelser, så den 

sociale sammenhængskraft i København kan fastholdes og øges. 
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Handicaprådet er yderst tilfreds med udvalgets fokus på, at ikke alle 

børn og unge har samme forudsætninger, og at gode muligheder og 

succesoplevelser bør gælde alle børn og unge, herunder også børn og 

unge med handicap.  

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget: 

Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenterer i forslaget for perioden 

2018-2030, at man forventer at skulle opføre ca. 1.200 nye 

plejeboliger for at imødekomme det stigende behov. Handicaprådet vil 

gerne på det kraftigste opfordre til, at disse nye boliger bygges med 

udgangspunkt i fuldstændig tilgængelighed. Personer med handicap 

får kun mere komplekse behov med alderen, og det kræver boliger, 

der er gennemtænkt til at imødekomme dette. Nybyggeri bør derfor 

bygges tilgængeligt fra start af, og ikke ved eventuelle senere 

ombygninger.  

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget nævner videre, at man som ældre skal 

have hjælp og støtte til at kunne mestre sin egen hverdag mest muligt. 

En vision Handicaprådet deler og støtter op om, men igen er det i høj 

grad rammerne, der er afgørende for muligheden for at realisere dette 

for mange borgere med handicaps. Handicaprådet er desuden meget 

tilfreds med indsatsen vedrørende større grad af selvhjulpenhed, da det 

er afgørende for borgere med handicap, at de også får følelsen af, at 

kunne klare flere ting selv i hverdagen. Derudover er alternative 

boformer til de ældre københavnere en god idé, da mange føler sig 

ensom og har behov for støtte og fællesskab. Vi ønsker derfor at gøre 

opmærksomme på, hvor vigtig en sikring af det sociale liv er midt i 

’egen mestring’.  

   

Socialudvalget: 

At området for borgere med handicap er underlagt flere samtidige 

pres, kan Handicaprådet kun skrive under på. Ikke alene er der en 

stigning i antallet af københavnere med handicaps, men flere personer 

får også mere komplekse diagnoser.  

 

Handicaprådet ser med tilfredshed på, at kommunen vil udvide 

kapaciteten på botilbud, som følge af det stigende antal borgere med 

handicap.  

 

Teknik- og Miljøudvalget:  

Teknik- og Miljøudvalgets præsenterer visionen Fællesskab 

København (fra november 2015) med kernefokus på, at København 

bl.a. skal være en by som har plads til forskellighed – en 

forskellighed, som Handicaprådet håber, inkluderer fysisk 

tilgængelighed for alle forskellige behov.  

 

I henhold til Teknik- og Miljøudvalgets fokus på og prioritering af ”en 

bedre hverdag i byen”, hvor det skal være nemt for borgere at komme 
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frem, vil Handicaprådet gerne opfordre til, at man indtænker 

forbedringer af tilgængeligheden ind for borgere med handicap.  

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:  

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget påpeger, at udvalgets 

kerneopgave er at bidrage til, at borgerne er i job eller uddannelse, og 

dermed ikke har behov for offentlig forsørgelse. De primære 

redskaber hertil er jobsamtaler samt aktive tilbud – fx 

virksomhedspraktik, løntilskud, kurser og brobygningsforløb på 

uddannelsesinstitutioner.  

 

Handicaprådet har gennem noget tid set til med stor bekymring på, at 

betydeligt færre borgere med handicap får bevilget førtidspension. 

Handicaprådet oplever, at mange personer med handicap er pressede i 

ressourceafklaringsforløb og at deres fysiske og psykiske tilstand 

forværres deraf. Handicaprådet opfordrer Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget til at højne fokus på, hvorledes vi kan integrere 

og skabe flere meningsfulde jobmuligheder for personer med 

handicap. 

 

Mange personer med handicap ønsker at være en del af 

arbejdsmarkedet, men det kræver nogle foranstaltninger og indsatser 

for de forskellige grupperinger af personer med handicap. Der skal 

ikke blot være fokus på skabelse af jobs, men i høj grad også 

opfølgning med hver enkelt såvel som virksomhederne.  

 

 

Med venlige hilsner, 

 

Københavns Kommunes Handicapråd 

 


