
                 

 Handicaprådet i Københavns Kommune 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Dato: 14. april 2019 
 
Handicaprådet 
Handicaprådets Sekretariat 
Bernstorffsgade 17, 4. 
1592 København V 
Tlf. 20 53 56 92 
handicapraad@sof.kk.dk  
 
 

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsforslag til budget 

2020

Handicaprådet i Københavns Kommune takker for høringsmaterialet af 14. marts 2019 
vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsforslag til budget 2020.

Handicaprådet er overordnet positivt indstillet over for de fremsendte effektiviserings- 
og investeringsforslag, der vil bidrage til at flere Københavnere kan få et aktivt 
fritidsliv.

Ift. investeringsforslagene Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt 
infoområde i foyer og Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til 
BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen, 
vil Handicaprådet gerne henlede opmærksomheden på tilgængelighed. Ved de omtalte 
ombygninger er det essentielt, at der fra start tænkes i løsninger, der skaber let adgang 
for alle borgere. Dette indebærer bl.a. at indgange, gangområder samt elevatorer bygges 
brede, således at kørestolsbrugere let kan komme rundt. Desuden har Handicaprådet 
tidligere erfaret, at selvbetjeningsskærme placeres i en uhensigtsmæssig højde, hvor 
eksempelvis kørestolsbrugere ikke har adgang til skærmene. Handicaprådet opfordrer 
til, at Kultur- og Fritidsforvaltningen inddrager fagpersoner, der har kendskab til denne 
type tilgængelighedsproblematikker, i planlægningen af ombygningerne. I kan 
eksempelvis rette henvendelse til foreningen God Adgang på info@godadgang.dk 
Handicaprådet står også til rådighed ift. rådgivning i forbindelse med ombygningerne.

Handicaprådet savner generelt steder i kommunen, hvor der er mulighed for at dyrke 
forskellige former for handicapsport, herunder eksempelvis boccia, floorball, skak, 
blindefodbold mv. Ift. investeringsforslaget Flere idrætsaktive gennem 
kapacitetsudnyttelse i off-peek vil Handicaprådet derfor gerne opfordre til, at der tages 
kontakt til Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og Københavns Idrætsforening For 
Udviklingshæmmede (KIFU) med henblik på at udvikle mulighederne for 
handicapsport i Grøndal MultiCenter. Handicaprådet står naturligvis til rådighed ift. 
sparring og opbakning til at udbrede tilbud af handicapsport i København.

Med venlig hilsen

Janne Sander
Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune
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