
 

 

  

  

  

REFERAT 

 

 

   

 

Referat af 2. ordinære Handicaprådsmøde (Ny Handicappolitik) 

 

 

Dato: Den 6. april 2017  

Tid: Kl. 19.15-21.15 

Sted: Udvalgsværelse 8, stuen, Rådhuset 

Mødedeltagere: Henrik Svendsen, Sven Knudsen, Troels Gamst, 

Janne Sander, Jesper Christensen, Margit Koltze, 

Tine Heerup, Steen Stavngaard og Elin Johansson, 

samt fra sekretariatet Mia Bjørnø og Lykke Dahl 

Lauridsen. 

Oplægsholdere Signe Højsteen og Tony Bech fra 

Danske Handicaporganisationer. 

  

  

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Sven Knudsen fremsætter ønske om tilføjelse af Cityline invitationen 

under meddelelser. 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 

 

3. Handicaprådets aktiviteter siden sidst 

Ingen kommentarer. 

 

4. Tema: Ny Handicappolitik 

Oplæg v/ Mia Bjørnø, Center for politik. 

Mia Bjørnø præsenterede proces og ramme for den nye 

handicappolitik. 

Center for Politik og Borgercenter Handicap er ansvarlige for 

udarbejdelsen af den nye handicappolitik.  

Mia Bjørnø gennemgår kort den nuværende handicappolitiks 

elementer og tilhørende opfølgning derpå.  

Handicappolitikken er forankret i Socialforvaltningen, men er en 

politik som går på tværs af alle forvaltninger og skal løftes som så. 

Alle forvaltninger er, som en del af processen, blevet bedt om at 

afsætte medarbejdere til udarbejdelsen af den nye handicappolitik. 

 

I hht. den videre proces skal Borgercenter Handicap afholde møder 

med Centerråd og Forældreråd, samt ude på de respektive centre og 

med pårørende og brugerråd, således alle relevante parter bliver hørt. 

Ungepanelet har ligeledes været en del af drøftelserne. 

Næste skridt i processen bliver workshops, hhv. 11. maj og 6. juni, én 

formiddag og én eftermiddag. Invitationer til disse vil blive udsendt 

snarest. Ved disse workshops vil man kunne drøfte tematikker til den 
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nye handicappolitik med de respektive forvaltninger. Endelig skal den 

nye handicappolitik vedtages på Borgerrepræsentationen primo 2018. 

 

De fire tværgående temaer for den nye handicappolitik er: 

- Det gode liv 

- Uddannelse og beskæftigelse 

- Netværk 

- Deltagelse (i samfundet og i egen sag) 

 

Den tidsmæssige ramme og opfølgning på de respektive 

handlingsplaner i handicappolitikken blev drøftet, herunder den mest 

konstruktive facon for opfølgning og ejerskab. 

 

Det kommenteres, at der er en diskrepans mellem, hvad der står i 

handleplanerne og hvad Rådsmedlemmerne oplever ske. Ambitionen 

er en handicappolitik som gennemsyrer alt, men realiteten er, at 

handicapområdet i høj grad opereres særskilt fra forvaltningernes 

andet arbejde. Samme pointe fremføres ang. den nuværende 

handicappolitik, som man er tilfreds med, men som ikke stemmer 

overens med virkeligheden. Udførelsen og udbredelsen af den nye 

handicappolitik ønskes derfor i fokus. 

 

Steen Stavngaard fremsætter, at man potentielt kunne arbejde med en 

mere dynamisk plan, hvor ikke alle mål-temaer er fire- eller toårige, 

men hvor nogle evalueres hyppigere og andre kører længere. 

 

Afsluttende drøftes den økonomiske ramme omkring den nye 

handicappolitik, herunder hvorvidt den skal være udgiftsneutral eller 

kan blive tilført midler. 

  

Oplæg v/ Signe Højsteen og Tony Bech 

De to oplægsholdere præsenterede en række interesseområder som 

inspiration til den nye handicappolitik.  

Med udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention, rettighedsbegreber, 

deltagelse og inddragelse, blev der fremsat følgende konkrete 

fokusområder; 

- Børnelivet  

o Inddragelse, anbringelse, inklusion, ensomhed, 

fællesskab og faglighed  

- Smidige overgange  

o Sektoransvarlighedsprincippet, 

kompensationsprincippet og kædeansvar 

- Det gode ungdomsliv 

o Selvstændighed, fællesskab og inddragelse – 

medskaber af eget liv 

- Uddannelse 

o Fleksibilitet, flex-ordninger, STU og balance ml 

specialisering og almenområdet 
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- Beskæftigelse 

o Kompensation, regneeksempler fra andre kommuner, 

revalidering 

- Et sundt liv 

o Ulighed i sundhed blandt borgere med handicap, 

sundhedstjek og adgang til det nære sundhedsvæsen 

- Sammenhængende by 

o Det miljørelaterede handicapbegreb; Flyt fokus fra 

individet og til samfundets indretning samt prioritering 

af tilgængelighedsudfordringerne 

- Fritid 

o Kultur, idræt og rekreative tilbud for alle 

aldersgrupper, frivilligt arbejde både for og med 

personer med handicap 

 

Afslutningsvist anbefales det, at Handicaprådet arbejder mod, at der 

fastsættes konkrete mål, som man kan følges op på og evt. opgradere. 

 

De fremsatte temaer blev drøftet og følgende kommentarer til 

Handicaprådets videre fokus blev fremført; 

- Væk fra sektor tænkning og fokus på overgang fra voksen til 

ældre. 

- Fokus på overgangen fra ung til bevægelsen mod 

arbejdsmarkedet, herunder inklusion på arbejdsmarkedet som 

en grundsten i kampen mod ensomhed. 

- Fokus på det videre arbejde med balancen mellem det sociale 

og det faglige indenfor inklusionsmålene. 

- Fokus på de økonomiske incitamenter som et fundament i 

beskæftigelsesindsatsen 

- Fokus på, at det sociale og fagligheden understøtter hinanden 

og ikke behandles som modsætninger. 

- Fokus på tilgængelighed ved nybyggeri som fundament for 

inklusion; herunder mulighed for at arbejde med et fokuseret 

tilsyn i Teknik og Miljøforvaltningen, som forpligter TMF til 

at føre tilsyn med tilgængelighedskravene i 

bygningsreglementet. 

 

Ang. den videre proces for den nye handicappolitik; 

Inden sommerferien er den inddragende proces afsluttet, derefter vil 

politikken komme i høring. Det besluttes, at der løbende, herunder 

som fast punkt på Handicaprådsmøderne i indeværende år, gives 

opdateringer på processen. Videre aftales det, at man efter de 

kommende workshops beslutter, hvorvidt der er brug for yderligere 

møder og samling af input. 

 

5. Ansøgning fra Dansk Blindesamfund 

Handicaprådet har modtaget en ansøgning fra Rådsmedlem Troels 

Gamst og suppleant Ole Rasmussen på vegne af Dansk 
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Blindesamfund, med henblik på at støtte og bære forslaget frem for 

Socialudvalget. 

Troels Gamst præsenterede ansøgningen om ledsagerordning for +67 

borgere i København. Samme kriterier for ledsagelse for under 

67årige gør sig gældende for +67 ledsagerordningsforslaget.   

 

Ansøgningen blev drøftet. Der blev fremsat ønske om, at ansøgningen 

indeholdt flere nøgletal, så man bedre kunne vurdere omfang. Videre 

blev det kommenteret, at der potentielt kunne tænkes i ny lovgivning 

på området og i stedet løfte emnet på nationalt plan. 

 

6. Meddelelser 

På baggrund af en efterspørgsel ved sidste Handicaprådsmøde er der 

blevet udarbejdet en miniguide om beskæftigelse på handicapområdet 

i Københavns Kommune. (Udsendt) 

 

På baggrund af en efterspørgsel ved sidste Handicaprådsmøde er der 

blevet udarbejdet en oversigt over strategier og politikker på 

handicapområdet I Københavns Kommune. (Udsendt). 

 

Handicaprådet har arrangeret dette års fællesmøde den 19. april på 

Metropols Praksis- og Innovationshus under temaet 

Velfærdsteknologi. 

 

På foranledning af Sven Knudsen har Handicaprådet modtaget en 

invitation til receptionen for den nye Cityline bus (5A bliver til 5C). 

Handicaprådet undrer sig over, ikke at være blevet inkluderet i 

processen omkring udarbejdelsen af den nye bus og bane ift. at sikre 

tilgængeligheden. 

 

7. Opfølgning 

Opfølgning ift. processen omkring den nye handicappolitik vil, som 

nævnt ovenfor, ske løbende og fremadrettet også som fast punkt på 

Rådsmøderne. 

 

8. Evt. 

Sven Knudsen har modtaget en henvendelse ang. handicaptoiletter i 

København. 

Sekretariatet bedes udarbejde en liste over handicaptoiletter. Det 

bemærkes, at listen der er tilgængelig online er uklar. 

 

Tine Heerup spørger til opfølgning på sagen i Borgercenter Handicap, 

hvor Handicaprådet var til møde den 22. marts 2017. Sekretariatet vil 

vende tilbage når der er nyt. Videre blev det fremhævet at 

Borgercenterchef Vibeke Ries gav Rådet lovning på evaluering tre 

måneder efter nævnte møde. Jesper Christensen kommenterer, at 

Socialudvalget får opfølgning på sagen i juni og foreslår at have 
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Borgercenter Handicap på dagsordenen ved Handicaprådsmødet i 

august. 

 

Tine Heerup spørger ind til Handicaprådets årskonference. 

Janne Sander responderer, at konferencen er flyttet fra den 9. maj til 

den 27. november. 

 

Mødet hæves. 

 


