
 

 

Handicaprådet i Københavns Kommune 

 

Handicaprådets høringssvar vedr. ’Københavns Kom-

munes handicappolitik 2018-2022’  

 

Handicaprådet kvitterer for et lovende udkast til Københavns Kom-

munes handicappolitik, hvor man har gjort sig mange gode tanker og 

lyttet til de input, der er kommet fra den inddragende proces, herunder 

de to store åbne workshops på Rådhuset.  

 

En ambitiøs politik  

Som landets største kommune har København gode forudsætninger for 

og en forpligtelse til at lave en ambitiøs handicappolitik. Handicaprå-

det kunne godt ønske sig, at der i endnu højere grad lægges en stil, 

som andre kommuner læner sig op ad. Vi kan godt være mere fremad-

skuende og fastsætte mere ambitiøse mål og tiltag. Overordnet kunne 

politikken tillige profitere af et skarpere fokus og en konsekvent ”rød 

tråd” mellem mål og midler for at opfylde visionen. 

 

Kommunens ansvar at sikre ligestilling og kompensation 

Ingen kan være uenige i en vision om, at borgere med handicap skal 

have mulighed for at leve et selvstædigt liv med høj livskvalitet. Den-

ne mulighed bør ikke kun gælde for borgere med handicap, men for 

alle borgere i København. Det er derfor vigtigt at pointere, hvordan 

denne mulighed sikres. Basalt set, skal borgere med handicap have de 

samme muligheder som borgere uden handicap. Det handler om, at 

borgere med handicap skal have mulighed for selv at vælge at leve et 

liv, der er så tæt på det liv, som borgere uden handicap kan leve. Li-

gestillingsprincippet og kompensationsprincippet er helt grundlæg-

gende rettigheder for at sikre dette og politikken skal indledningsvist 

slå fast og afspejle, at der arbejdes efter disse principper i København.  

 

Fx nævner politikken flere steder utilstrækkeligheden ved den nuvæ-

rende ledsagerordning til at sikre at borgere med handicap kan leve et 

selvstændigt liv. I stedet for at se snævert på mulighederne i netop 

denne ordning, bør politikken opstille ambitioner for, at der arbejdes 

på at udnytte de forskellige tilstedeværende ordninger og lovgiv-

ningsmuligheder for at sikre, at visionen for politikken opnås, sådan at 

borgere med handicap kan leve et selvstændigt liv på linje med andre 

borgere i København. 

 

Handicaprådet er positive overfor at politikken opfordrer til, at civil-

samfund, pårørende og virksomheder inddrages på handicapområdet, 

hvor det giver mening Dog har kommunen en række ansvarsområder, 

der ikke kan overlades til fx frivillige. I udkastet til handicappolitik-

ken benyttes betegnelsen ’vi’ ofte, hvor det er uklart om det henviser 

til kommunen eller andre aktører, det bør der ikke være tvivl om.  
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Politikkens målgruppe  

Politikken henvender sig hovedsageligt til borgere, der lever med et 

handicap, men det er lige så vigtigt at have fokus på de medarbejdere, 

der hjælper denne gruppe. Det er helt basalt, at dem, der arbejder med 

mennesker med handicap får en dybere forståelse for, hvad det vil sige 

at leve med et handicap eller det at være forældre eller pårørende til et 

menneske med handicap. Det handler om indsigt, viden, empati og 

respekt. Handicaprådet opfordrer derfor til, at det bliver skrevet ind i 

politikken, at det er et mål, at medarbejdere i kommunen handler på 

baggrund heraf. Handicaprådet vil i den forbindelse gerne være be-

hjælpelig med intro til nye medarbejdere, feed back på sagsgange mv. 

  

Herudover har politikken primært fokus på mennesker med handicap, 

som er relativt velfungerende. Vi skal huske, at mange mennesker 

med handicap aldrig lader høre fra sig, fordi de måske isolerer sig el-

ler ikke føler sig værdige til at blive hørt. Vi skal italesætte værdighed 

og selvbestemmelse og hjælpe disse mennesker med at blive hørt. 

Politikken må ikke kun være en politik for de ’stærke’, men bør i høje-

re grad henvende sig til de allersvageste.  

 

På børne- og ungeområdet ser Handicaprådet gerne, at politikken sæt-

ter som ambition, at børn og unge med handicap skal have tilbud om 

et institutions/skoletilbud, der består af en blanding af specialunder-

visning og et alment institution/skoletilbud. Inklusionstilbuddet skal 

være særligt tilpasset den enkelte og bl.a. give mulighed for, at børn 

og unge med handicap bliver fortrolige med det omgivende samfund, 

at der dannes venskaber på tværs af børn og unge med og uden handi-

cap mv. Ydermere vil det styrke de sociale kompetencer hos børn og 

unge med og uden handicap i og med, at de får personligt kendskab og 

konkret erfaring med mennesker, der på nogle måder er forskellige fra 

dem selv.  

 

Bolig 

Handicaprådet er glade for, at der i politikken lægges op til at tænke i 

nye boligløsninger for borgere med handicap såsom familieboliger, og 

ser frem til, at tankerne udfoldes og gøres mere konkrete. Det er også 

glædeligt at det under overskriften ’Netværk’ anerkendes, at det bety-

der ”noget for ens netværk, hvor og hvordan man bor”. Således bør 

politikken indeholde ambitioner for, at det så vidt muligt sikres, at 

borgere med handicap får indflydelse på, hvor i byen de kommer til at 

bo. 

  

Politikken adresserer kun boliger til mennesker med handicap, som 

skal bo i dem her og nu men er ikke opmærksom på, at mennesker 

med handicap gerne vil kunne besøge andre, hvilket ikke altid kan 

lade sig gøre pga. dårlig tilgængelighed. Det er centralt, at de frem-

skridt, der er gjort på dette område, ikke glemmes, når der bygges nyt, 

men at der tænkes i løsninger, der også er langtidsholdbare.  
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Samarbejdet med og i kommunen  

Som borger med handicap er man afhængig af kommunen og den 

hjælp, der her bevilges, og der er for mange borgere tale om et livs-

langt bekendtskab. Handicaprådet er derfor glad for, at politikken 

adresserer de udfordringer, der kan være forbundet med at skulle have 

kontakt til flere dele af kommunen og for ambitionen om en mere hel-

hedsorienteret tilgang. Vi har netop brug for at tænke kvalitet og 

sammenhæng mellem sektorer, så der skabes sammenhæng. Det frem-

går dog ikke tydeligt, hvordan kommunen vil sikre dette. Mange bor-

gere med handicap kan opleve kontakten med kommunen som væren-

de både krævende og opslidende, når man eksempelvis gang på gang 

skal ’bevise’ behovet for tilstrækkelig hjælp. Igen: kompensations-

princippet og ligestillingsprincippet bør være i fokus, så det sikres at 

borgere med handicap kan leve et liv så tæt på det normale som mu-

ligt, med de samme valgmuligheder som borgere uden handicap. Poli-

tikken kan med fordel rumme bud på, hvordan samarbejdet mellem 

borger og sagsbehandler kan blive mere tillidsfuldt og samtidig hvor-

dan, samarbejdet med og inden for kommunen kan blive mindre bu-

reaukratisk.   

 

Implementering af handicappolitikken  

Politikken rummer gode ambitioner og velmenende ord, som ingen 

kan være uenig i. Handicaprådet savner imidlertid noget mere konkret 

om, hvordan politikken bliver ført ud i livet. Der bør være en klar stra-

tegi for, både hvordan vi får omsat målsætningerne til praksis samt 

hvordan, vi følger op på politikkens målsætninger. Handicaprådet 

bakker op om en samlet midtvejsevaluering og ser ligeledes frem til at 

drøfte arbejdet med handleplanerne årligt med de stående udvalg. 

Samtidig er det vigtigt for Handicaprådet at give sparring ift. de kon-

krete tiltag.  

 

I det videre arbejde, hvor handicappolitikken skal realiseres, vil Han-

dicaprådet opfordre til, at der tænkes i ambitiøse baner og ikke blot 

lægges planer ud fra, hvad der allerede arbejdes med i de respektive 

forvaltninger. Derudover er det selvsagt, at der med politikken må 

afsættes økonomi, der sikrer, at ord kan blive til handling.  

 

På vegne af Handicaprådet  

 
Janne Sander  

Formand for Handicaprådet i København 

 


