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NOTAT 

Handicaprådets høringssvar vedr. revideret handleplan til 

Københavns Kommunes Handicappolitik 

 

Handicaprådet takker for det tilsendte materiale og muligheden for at 

blive hørt i forbindelse med revisionen af handleplanen til 

Københavns Kommunes Handicappolitik.  

 

Handicaprådet er glade for tidligere på året at have været i dialog med 

forvaltningen omkring handleplanen for handicappolitikken. Det er 

Handicaprådets vurdering, at den reviderede handleplan har mange 

gode intentioner bl.a. med et øget fokus på beskæftigelse og inklusion 

af borgere med handicap bredt set.  

 

Handicaprådet finder det positivt, at der i handleplanen er fokus på, at 

borgerne skal opleve en helhed i kommunens tilbud på tværs af 

forvaltninger og specielt, at den beskæftigelses-, sundheds- og socialt 

rettede indsats er koordineret og opleves samordnet.  

 

Handicaprådet vil opfordre til, at der generelt og ikke kun i de enkelte 

initiativer tænkes i helhedsorientering og tæt koordination imellem 

forvaltninger, så borgere med handicap ikke oplever at falde mellem 

to stole. Derudover vil Handicaprådet opfordre forvaltningerne til i 

højere grad at tænke i samskabelse, da samfundsudfordringer med 

fordel kan løses i et samarbejde på tværs af sektorer og organisationer.  

 

På boligområdet finder Rådet det positivt, at der er afsat midler til 

ungdomsboliger på Sølund. Som det også nævnes i handleplanens 

status, er det dog stadigt et stort problem at finde billige boliger til 

unge med handicap. Handicaprådet opfordrer til, at der arbejdes 

fokuseret på at finde en løsning på dette.   

 

Handicaprådet bemærker, at Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og 

Fritidsudvalget ikke har konkrete initiativer med i handleplanen og 

arbejder med handicappolitikken som en integreret del af 

forvaltningens ydelser. Det finder Handicaprådet meget kritisabelt, da 

Handicappolitikken mister sin værdi, hvis ikke der følger handling 

med ordene. 

 

I afsnittet omkring tilgængelighed i Handicappolitikken er målet, at 

København skal være en tilgængelig by for alle, således at der ikke er 

fysiske barrierer i byens rum eller transportnet. Der er stadig mange 

udfordringer i forhold til tilgængelighed i byen, og Handicaprådet er 

derfor bekymret for, at et fravalg af konkrete initiativer i handleplanen 

betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen mindsker sit fokus på at øge 

tilgængeligheden for borgere med handicap.  
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 Side 2 af 2 

Også i forhold til inklusionen af borgere med handicap i kultur- og 

fritidsaktiviteter er det vigtigt, at der er fokus på tilgængelighed til 

kultur- og fritidsfaciliteter og udbredelse af viden herom.  

 

Handicaprådet vil derfor godt benytte lejligheden til at udtrykke sin 

ærgrelse over, at det politisk fremsatte budgetønske om at øge 

tilgængeligheden for borgere med funktionsnedsættelser, herunder 

tilgængelighed til byens rekreative arealer, til og på byens legepladser 

samt ruter rundt omkring i byen, ikke er medtaget i budgetaftalen.   

 

Afslutningsvis vil Handicaprådet gerne byde ind som aktiv medspiller 

i forhold til at få handicappolitikken til at leve i de forskellige 

forvaltninger.  

 


