
                 

 Handicaprådet i Københavns Kommune 
 

                                                          
   

Den 28. marts 2020

Handicapradet
Handicapradets
Sekretar iat
Ber nstorffsgade 17, 4.
1592 K0benhavn V
Tlf. 20 53 56 92
handicapraad@sof.kk.dkHandicaprådets høringssvar til Kultur- og Fritidsfor-

valtningens investeringsforslag til budget 2021 

 

Handicaprådet takker for det fremsendte materiale vedrørende Kul-

tur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2021. Handi-

caprådet har følgende kommentarer til investeringsforlagene:  
 

1. Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker 

 

Investeringsforslaget lyder interessant og Handicaprådet vil opfordre 

Kultur- og Fritidsudvalget til at tænke muligheder for deltagelse af 

borgere med handicap ind i de nye formater. Man kunne måske have 

faste arrangementer med tegnsprogstolk, give mulighed for virtuel 

deltagelse for borgere der er fysisk begrænset ift. deltagelse, afholde 

arrangementer for borgere med kognitive funktionsnedsættelser el-

ler lignende, således at alle byen borgere kan nyde godt af investe-

ringsforslaget. En sådan tilgang vil også være i overensstemmelse 

med Københavns Kommunes Handicappolitik, der har målsætninger 

om, at borgere med handicap skal have gode muligheder for at leve 

et selvstændigt liv med muligheder for personlig udfoldelse og delta-

gelse i samfundets aktiviteter.  

 

 

 
2. Mere værtskab og effektiv boghåndtering  

Handicaprådet ønsker at gøre Kultur- og Fritidsudvalget opmærk-

somme på at ændringer i betjeningsformer fra skranker til mere 

værtsorienterede roller hos personalet og mere selvbetjening, kan 

være en udfordring for nogle borgere med handicap. Såfremt der 

ikke er skranker at henvende sig ved, understreger Handicaprådet 

vigtigheden af, at det på anden måde tydeliggøres, hvor borgerne skal 

henvende sig for at få hjælp. Yderligere understreger Handicaprådet 

vigtigheden af, at selvbetjeningsfunktioner gøres fuldt tilgængelige, så 

de nemt kan benyttes af alle borgere uanset handicap.  

 

 
3. Bibliotekshuset på Rodosvej – Borgernes hus  

Handicaprådet har ingen kommentarer til dette investeringsforslag.  
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4. Københavns Borgerservice – Nem og sammenhængende 

service 

Uanset hvilket af de fire scenarier der vedtages, ønsker Handicaprå-

det at gøre Kultur- og Fritidsudvalget opmærksomme på, at det for 

borgere med handicap kan være en ulempe, hvis for mange lokale 

borgerserviceindgange lukkes. Ikke alle københavnere med handicap  

er ligeså mobile som byens øvrige borgere, og det er væsentligt, at der 

er rimelig adgang til den nødvendige rådgivning som Københavns 

Borgerservice tilbyder.  

 

 

 Afsluttende kommentar 

 

Slutteligt henstiller Handicaprådet til at biblioteker og borgerserviceind-

gang placeres på matrikler, der er tæt på offentlig transport, så de er let 

tilgængelige for alle byens borgere.  
 

Handicaprådet står naturligvis til rådighed, såfremt der er spørgsmål, el-

ler ønskes en yderligere drøftelse af ovenstående.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

  

Janne Sander

Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune
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