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Handicaprådets høringssvar vedr. budgetforslag 2017 
 
Handicaprådet takker for det fremsendte høringsmateriale vedrørende forslag 
til budget 2017. Handicaprådet har gennemgået forslaget og har følgende 
kommentarer til de kommende budgetforhandlinger. 
 
Under de generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 nævnes det at man i 
efteråret 2016 igangsætter en analyse på udvalgte demografiregulerede 
områder. Handicaprådet vil opfordre til at handicapområdet behandles som 
del heraf, da det er af stor betydning at området reguleres i takt med 
udviklingen. Vi oplever at personer med handicap har flere og mere 
komplekse diagnoser, samtidigt med at personer med handicap heldigvis 
bliver ældre, men derved også får sværere handicaps.  
 
Kultur- Fritidsudvalget 
Kultur- og Fritidsudvalget fremsætter blandt sine tre udvalgte indsatsområder, 
at man vil sikre, at København fortsat rummer et bredt og attraktivt 
foreningsliv og et alsidigt aftenskoletilbud til byens borgere. Her vil 
forvaltningen arbejde på, at foreninger og aftenskoler i de kommende år 
flyttes til mere optimale lokaler. Handicaprådet ønsker, at Kultur- og 
Fritidsudvalget i optimeringen af disse lokaler, medtænker 
tilgængelighedsaspektet der sikre adgang for alle, så også borgere med 
handicaps kan få gavn af byens forenings og aftenskoletilbud. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Sundheds- og Omsorgsudvalget præsentere i forslaget, hvorledes man 
forventer at skulle opfører 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, disse kræver 
boliger der er gennemtænkt til at imødekomme dem. Nybygning bør derfor 
være tilgængelighed fra starten af og ikke potentielt via 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 selvsagt deler og støtter op om, men igen er det i høj grad 
nogle fysiske rammer der er grundstenen i at realisere dette for mange 
borgere med handicaps. 
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Socialudvalget 
Socialudvalgets øgede fokus på dagbehandlingspuljen er af stor betydning. 
Handicaprådet oplever, som følge af inklusionspolitikken, at mange børn med 
diagnoser (særligt autisme spektrum forstyrrelser) forsøges inkluderet med 
angst og forværring af handicaps som følge. Handicaprådet er meget 
bekymrede for disse børn og deres familier. 
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 flere komplekse 
diagnoser. Handicaprådet vil gerne understrege at dette betyder mere 
komplekse handicaps, noget Socialudvalget ikke må undervurdere særligt når 
serviceniveauet er under pres.  
 
Videre fremsætter Socialudvalget, som del af realisering af socialudvalgets 
grundlagspapir og socialstrategi, at den sociale indsats skal fokusere på, at 
borgere i højere grad kan mestre deres eget liv, opnå egen bolig og på den 
måde opnå øget livskvalitet.  
Handicaprådet vil gerne bemærke, at det ikke er et succeskriterium for alle at 
opnå ’egen bolig’ status. Handicaprådet oplever mange personer bl.a. med 
udviklingshæmning, der kommer i egen bolig, hvorefter vedkommende 
oplever stor ensomhed og en ringere livskvalitet. Vi ønsker derfor at gøre 
opmærksomme på, hvor vigtig en sikring af det sociale liv er, midt i ’egen 
mestring’. 
 
Handicaprådet vil derudover igen opfordrer til, at den supplerende 
budgetmodel på handicapområdet gøres permanent, så opretholdelsen af 
serviceniveauet sikres. Som nævnt sker der ikke blot en udvikling i antal af 
personer med handicaps, men også en udvikling i det individuelle plejebehov. 
 
 
Teknik- og Miljøudvalget 
Teknik- og Miljøudvalgets præsenterer visionen Fællesskab København, med 
kernefokus på, at København bl.a. skal være en by som har plads til 
forskellighed – en forskellighed, Handicaprådet håber, inkluderer fysisk 
tilgængelighed for alle forskellige behov.  
 
I henhold til Teknik- og Miljøudvalgets fokus på og prioritering af øget 
vedligeholdelse, vil Handicaprådet gerne opfordre til, at man indtænker 
forbedringer af tilgængeligheden. Vedligeholdelse og genoprettelse af byens 
veje er en rigtig god anledning til at højne tilgængeligheden.  
 
Det vil være ønskeligt, at det præciseres, hvordan man tænker tilgængelighed 
og forskellighed ind i de fem temaer fremsat. Handicaprådet deltager meget 
gerne som sparringspartnere på udvikling af fremkommelighed og 
funktionalitet i København. 
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Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget nævner reformen af førtidspensionen 
og indførelse af ressourceforløb. Handicaprådets har set til med stor 
bekymring som betydeligt færre borgere med handicap får bevilget 
fortidspension. Dette kræver en helt særlig indsats af Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen. Handicaprådet oplever at mange personer med 
handicaps er ekstremt pressede i ressource afklaringsforløb og at deres 
fysiske og psykiske tilstand forværres deraf. Handicaprådet opfordrer 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til, at højne fokus på hvorledes vi kan 
integrerer og skabe flere jobmuligheder for personer med handicap. 
 
Mange personer med handicaps ønsker at være en del af arbejdsmarkedet, 
men det kræver nogle foranstaltninger og indsatser for de forskellige 
grupperinger af personer med handicap. Ikke blot skabelse af jobs, men i høj 
grad også opfølgning med hver enkelt såvel som virksomhederne.  
 

 


