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Til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Høringssvar vedrørende Københavns Kommunes Ældrepolitik 2019-2022

Handicaprådet i Københavns Kommune takker for høringen af 28. januar 2019 

vedrørende Københavns Kommunes nye ældrepolitik for 2019-2022.

Handicaprådet er enig i politikkens overordnede visioner om at sikre Frihed, Tryghed 

og Fællesskaber for kommunens ældre borgere og borgere med handicap. Det er 

desuden Handicaprådets opfattelse, at politikkens udformning med faktabokse og cases 

bidrager til en god forståelse af målgruppens forskellige behov.

For så vidt angår temaet Frihed foreslår Handicaprådet, at der tilføjes et afsnit om 

tilgængelighed i byen, som belyser, hvordan kommunen vil arbejde for bedre offentlig 

transport. Handicaprådet mener, at det generelt skal være lettere at komme rundt i byen, 

også for de borgere som er afhængige af et hjælpemiddel. Bedre offentlig transport – og 

tilgængelighed i byen generelt – kan give borgere med handicap, og ældre borgere 

generelt, en øget følelse af frihed. Ydermere kan en lettere adgang til offentlig transport 

betyde, at flere borgere kommer ud og rundt, og dermed føler sig mindre ensomme og 

isolerede.

For så vidt angår temaet Tryghed finder Handicaprådet det positivt, at Københavns 

Kommune i de kommende år vil sætte fokus på sammenhængende forløb. Hertil vil 

Handicaprådet gerne påpege, at det også er vigtigt at sikre sammenhængende forløb 

internt i kommunen – eksempelvis når serviceforpligtelsen for en borger overgår fra én 

forvaltning til en anden. Handicaprådet foreslår, at der tilføjes et afsnit, som belyser, 

hvordan kommunen vil blive bedre til at gøre de forskellige overgange så trygge som 

muligt for de berørte borgere.

For så vidt angår temaet Fællesskaber er Handicaprådet meget enig i, at Københavns 

Kommune skal understøtte flere frivillige fællesskaber – herunder skabe de bedste  

mailto:handicapraad@sof.kk.dk


                 

 Handicaprådet i Københavns Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

betingelser for, at alle kan byde ind og tage del heri. Handicaprådet vil gerne 

understrege, at det netop er vigtigt at skabe betingelserne for, at alle kan byde ind, da 

det ikke altid er nok, at tilbuddene eksisterer. Mange ældre borgere og borgere med 

handicap har brug for hjælp til at deltage. 

 
Handicaprådet står naturligvis til rådighed, såfremt udvalget har brug for at drøfte 
ovenstående yderligere.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
 

  
 

Janne Sander
Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune
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