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Den 27. august 2020

Handicaprådet
Handicaprådets Sekretariat
Bernstorffsgade 17, 4.
1592 København V
Tlf. 20 53 56 92
handicapraad@sof.kk.dkHandicaprådets høringssvar til Budgetforslag 2021

Handicaprådet takker for det tilsendte materiale. Det er et omfattende materiale, der er svært 
gennemskueligt for almindelige borgere bosiddende i kommunen. Overordnet ønsker Handicaprådet dog at 
give følgende bemærkninger med til det videre arbejde med budget 2021. 

Specifikt ønsker Handicaprådet at give følgende udvalgsområder disse bemærkninger med: 

Børne- og Ungdomsudvalget 

Handicaprådet er bekendt med stigningen i andelen af børn, der visiteres til specialområdet, i København, 
såvel som i resten af landet. Handicaprådet er positive over for investeringen i området samt det faglige 
fokus på at gøre folkeskolen bedre i stand til at rumme forskellige børn. Handicaprådet ønsker dog at 
understrege, at det er nødvendigt at der sker et reelt og et stort kompetenceløft i folkeskolen, hvis elever 
der ellers ville være blevet visiteret til specialtilbud skal fastholdes i folkeskolen.    

Derudover ønsker Handicaprådet at der i højere grad arbejdes for at forebygge skolevægring og mistrivsel i 
skolen hos børn og unge med autisme. Det er meget omkostningsfuldt personligt såvel som økonomisk.  

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

Handicaprådet ser positivt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets fokus på at bekæmpe ulighed i sundhed, og 
vil minde om, at også borgere med handicap er en væsentlig målgruppe at huske, når man vil give en mere 
lige afgang til sundhed i kommunen. Det opfordres bl.a. til at give borgere på fx botilbud mulighed for få 
hjælp til en forbedret sundhed på deres botilbud, så de ikke selv skal opsøge hjælpen andetsteds.    

Handicaprådet ser med stor bekymring på de beskrevne udfordringer, der i disse og de kommende år 
præger sundheds- og omsorgsområdet. Handicaprådet ønsker at minde Sundheds- og Omsorgsudvalget 
om, at rådet er til rådighed for dialog, hvis der skulle være behov for at drøfte, hvordan udviklingen griber 
ind i borgere med handicaps sundhed og alderdom.   

 

Socialudvalget 

Socialforvaltningen beskriver igen i år at de stigende udgifter til borgere med handicap med et stort behov 
for støtte er en udfordring. Handicaprådet er bekymret for at Socialforvaltningen kontinuerligt er presset 
på at give nogle af kommunens mest sårbare mennesker en tryg og værdig tilværelse. Og derudover er 
rådet optaget af, at dette udgiftspres ikke går ud over det øvrige handicapområde, hvor livskvalitet og 
værdighed snarere kunne trænge til at blive opjusteret frem for at blive nedjusteret.     
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Teknik- og Miljøudvalget 

Generelt vil Handicaprådet opfordre til, at anlægningsmidler benyttes på en sådan måde at tilgængelighed 
prioriteres. København er en gammel by, der ikke i tilstrækkelig grad er tilgængelig for borgere med fysiske 
handicaps, så når der bygges nyt og renoveres er det afgørende, at der tænkes i tilgængelighedsløsninger, 
der er bæredygtige og inkluderende. Det samme gør sig gældende ved genopretning af vejenes tilstand, 
hvor Handicaprådet kraftigt vil opfordre til, at der benyttes sænkede kantsten frem for udvendige 
rampeløsninger, der ofte bliver for stejle og tit ikke genoprettet ved fx reparationer, ligesom ledelinjer mv 
medtænkes fra starten. 

Forvaltningen er velkommen til at kontakte Handicaprådet, hvis der er behov for en drøftelse af gode 
tilgængelighedsløsninger.  

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

Der er stadig alt for mange borgere med handicap, der står uden for arbejdsmarkedet, og Handicaprådet er 
opmærksomme på, at København har et højt ledighedsniveau i sammenligning med andre kommuner, når 
det kommer til at finde jobs til personer visiteret til flexjob. På den baggrund håber Handicaprådet, at 
udvalget og forvaltningen vil lægge sig i selen for at give de borgere, der kan og gerne vil bidrage på en 
arbejdsplads mulighed for dette.  

 

Med venlig hilsen  

 

  
 

Janne Sander
Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune
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