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Nr.  Titel Bemærkning 

HA01 Livet er ikke snorlige – om-
stilling af handicapområ-
dets tilbudsvifte 

Handicaprådet finder det positivt at investeringsfor-
slaget nedskaleres, eftersom den økonomiske situa-
tion for en gangs skyld ikke betyder, at effektiviserin-
ger skal presses igennem. 
 
Investeringsforslaget synes dog som en fornuftig 
forlængelse af BCH’s omstillingsplan. Det er positivt, 
at der tænkes langsigtet, når det kommer til at få 
pengene til at passe. Investeringsforslaget er en bæ-
redygtig vej frem ift. de konkrete indsatser der er 
planlagt. Handicaprådet er dog ikke blinde for at in-
vesteringsforslagene på sigt fjerner penge fra områ-
det – penge der spares og ikke nødvendigvis genin-
vesteres i at andre dele af handicapområdet styrkes. 
Det er ærgerligt, da der er mange områder, der 
kunne trænge til at blive styrket, så borgere med 
handicap kunne få muligheder til at leve tættere på 
den måde øvrige københavnere lever. Det håber 
Handicaprådet, at SUD vil huske, når der til efteråret 
skal forhandles om nye midler.    

HA02 De rette tilbud til borgere 
med handicap 

Forslaget er udgået   

HA03 Styrket servicekultur og 
bedre borgerdialog 

Investeringsforslaget, som ligger i forlængelse af 
BCH’s omstillingsplan, virker fornuftig og gennem-
arbejdet. Handicaprådet hilser den styrkede service-
kultur velkommen. 
   

HA05 Implementering af driftsop-
timerende tiltag på Center 
for Autisme og Specialpæ-
dagogik på handicapområ-
det 

Investeringsforslaget er ok. 

HA06 Kapacitetstilpasning på han-
dicapområdet 

Investeringsforslaget er ok. Fint med nedskalering. 
 
 

HA07 Hygiejnefremmende tiltag 
og øget selvhjulpenhed i 
Center for Erhvervet Hjerne-
skade på handicapområdet 

Investeringsforslaget ser meget fint ud og Handi-
caprådet ser frem til at høre om erfaringerne med 
tiltagene og en evt. udbredelse til flere områder.  

 

Bemærkninger ang. bevillingsudløb:  

• Idrætsforeningen KIFU har bevillingsudløb på 200 t kr. Handicaprådet håber meget, at 

SUD vil finde midler til at sikre KIFU’s bevilling, så udviklingshæmmede fortsat kan dyrke 

motion i en idrætsforening, hvor frivillige, ulønnede trænere tilbyder idræt tilpasset med-

lemmernes fysiske og intellektuelle færdigheder. KIFU fik Handicapprisen i 2019, netop for 

den vigtige indsats de gør. 
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