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 Handicaprådet i Københavns Kommune 

 

 

Den 26. august 2021

Handicaprådet

Handicaprådets Sekretariat

Bernstorffsgade 17, 5.

1592 København V

Tlf. 20 53 56 92

handicapraad@sof.kk.dk

Handicaprådets høringssvar til Budgetforslag 2022 
 

Handicaprådet takker for det tilsendte materiale. Overordnet ønsker 

Handicaprådet at give følgende bemærkninger til Budgetforslag 2022 til 

det videre arbejde. For borgere med handicap, er det afgørende for 

inklusion og social interaktion at alle forvaltningsområder tænker i, at deres 

tilbud er tilgængelige for borgere med handicap. Handicapområdet er 

generelt et presset område – ikke kun på socialområdet. Der er behov for 

både økonomi, opmærksomhed og vilje, hvis man vil give københavnere 

med handicap de samme muligheder for skolegang, bolig, beskæftigelse, 

deltagelse i kultur- og fritidsliv, sundhed mv. som øvrige københavnere. 

Mere specifikt ønsker Handicaprådet at gøre opmærksom på følgende 

områder: 

 

Kultur- og Fritidsudvalget 

Handicaprådet ser positivt på Kultur- og Fritidsudvalgets blik på værdier 

som livskvalitet, fællesskaber, kreative potentialer, bevægelse og 

engagement i Københavns Kommune. Handicaprådet bakker op om et 

mangfoldigt og stærkt kultur- og fritidsliv, men vil dog minde udvalget om, 

at disse værdier er vigtige for alle borgere i Københavns Kommune, hvilket 

også gælder borgere med handicap. Et princip der gælder på tværs FN’s 17 

Verdensmål er ”leave no one behind”. Vi ønsker derfor at der kommer et 

større fokus på at inkludere mennesker med handicap, så værdierne 

omfatter alle. Kultur- og fritidsudvalget fremhæver i budgetnotatet, at 

udvalget, som de fleste andre, er underlagt anlægsloftet, hvorfor øget 

kapacitetsudnyttelse, vedligeholdelse af eksisterende faciliteter og nye 

måder at bruge faciliteterne stadig er vigtige temaer. I den forbindelse 

opfordrer Handicaprådet til, at man, ved både vedligeholdelse samt 

etablering af nye faciliteter, inddrager forskellige fagligheder og 

mennesker med forskellig indsigt, så man herved sikrer, at der skabes gode 

og inkluderende løsninger.  

 
Børne- og Ungdomsudvalget samt Beskæftigelses og 

Integrationsudvalget 

Handicaprådet er bekendt med stigningen i andelen af børn, der visiteres 

til specialområdet. Særligt i Københavns Kommune er der sket en stigning i 

andelen af børn, der får diagnosen infantil autisme og voksne med 

autismeforstyrrelser. København oplever i disse år en voksende gruppe af 

børn med ufrivilligt skolefravær (også kendt som skolevægring), 
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hvilket Handicaprådet ser på med stor alvor. Handicaprådet opfordrer til 

større mulighed for fleksibilitet og støtte på tværs af hele 

uddannelsessystemet. En ny rapport fra det Centrale Handicapråd slår fast, 

at det kan betale sig at investere i uddannelse – ikke mindst når det handler 

om mennesker med handicap. Rapporten, der er udarbejdet af COWI, 

understreger at uddannelse af personer med psykiske handicap ikke bare 

peger på store samfundsøkonomiske gevinster, men også vil komme den 

enkelte til gode.  

 

Handicaprådet bakker op om en styrket indsats for bl.a. HF Inklusion, og 

peger på vigtigheden af, at der fremadrettet afsættes midler til en styrket 

indsats for unge med diagnose i autismespektret eller unge med 

tilsvarende støttebehov. Dette vil ligeledes understøtte Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalgets kerneopgave om at bidrage til, at borgerne er i job 

eller uddannelse- og dermed ikke har behov for offentlig forsørgelse. 

Undersøgelser viser, at det i dag kun er 33 procent af personer med et 

større handicap, der er i job, mens en stor del af disse personer uden 

beskæftigelse vurderer, at de har en arbejdsevne. Til sammenligning er 

knap 80 procent af personer uden handicap i job.  

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget  

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i år fokus på, at COVID-19 har ændret 

på den enkeltes hverdag og påvirket københavnernes sundhed. 

Handicaprådet finder det positivt, at udvalget har øget fokus på 

københavnernes mentale sundhed som følge af blandt andet ensomhed, 

og ønsker at tilføje, at ensomhed i særdeleshed er en problematik for 

borgere med handicap. Landsdækkende undersøgelser viser, at mennesker 

med handicap er mere ensomme end andre. Hele 40 procent af dem, som 

har et større psykisk handicap som angst, depression mv, føler sig 

ensomme ofte eller meget ofte. Ca. 23 procent af dem med et større fysisk 

handicap, føler sig ensomme ofte eller meget ofte. Til sammenligning 

angiver kun ca. 8 procent af dem, som ikke har et handicap, at de ofte eller 

meget ofte føler sig ensomme. Der opfordres til at gøre en ekstra indsats 

mod ensomhed for personer med handicap.  

 

Socialudvalget 

Mens Socialforvaltningen oplever en fortsat stigning i priserne på købte 

botilbudspladser, oplever borgere med handicap, der er så omfattende, at 

de er blevet visiteret til et botilbud, at blive mødt med ventelister. Det er en 

helt uacceptabel situation, og er et tydeligt billede på, at der mangler 

ressourcer på handicapområdet. Handicaprådet opfordrer til bedre 

botilbud, hvor det enkelte menneske kan få en bedre hverdag. Heriblandt 

aktiviteter for beboerne, bedre mulighed for at komme ud, ferier mv. Som 

det ser ud nu, lægges der for meget vægt på hensynet til økonomi på 

bekostning af menneskers værdighed og liv. Det gælder også i visitationen 

af ledsagelse, socialpædagogisk støtte, hjælpemidler og borgerstyret 

personlig assistance (BPA).  
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Frivillighed er et område, der kan etablere og styrke borgernes netværk 

samt muligheder for at deltage i aktiviteter og komme ud på tur. Dog vil 

Handicaprådet minde om, at frivillighed ikke opstår af sig selv. Det kræver 

tid og midler i organiseringen af frivillige, før man kan skabe en god og 

langvarig samarbejdsrelation. Samtidig vil handicaprådet minde om, at 

handicapområdet er under udvikling, hvor der i stigende grad er behov for 

støtte og metodeudvikling til borgere med autisme. Det er et område, der 

kræver midler og ikke mindst engagement. 

 

Teknik- og Miljøudvalget 

Handicaprådet vil som forrige år opfordre til, at tilgængelighed prioriteres. 

Samtidig vil rådet gøre opmærksomme på universelt design. Universelt 

design handler om at designe ligeværdigt til menneskelig diversitet. Ved at 

benytte universelt design får flere mennesker muligheder i det offentlige 

rum og kan deltage i social interaktion. Når der i Københavns Kommune 

skal bygges nyt eller renoveres, er det afgørende at tænke i tilgængelighed 

og universelt design, så flere inkluderes. Følgende områder ser 

Handicaprådet forbedret: Flere ramper og lifte. Bedre parkerings-, 

adgangs- og toiletforhold til kørestole ved fx restauranter, idrætsanlæg, 

kulturhuse og spillesteder, arkiver mv. Derudover opfordres der til at have 

opmærksomhed på kørestolsbrugere ved kantsten og ved opsætning af 

vejarbejde, mens ledelinjer må medtænkes fra starten.  

 

 

Med venlig hilsen  

 
 

 

 

Janne Sander

Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune
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