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1. Indledning
2021 har været et begivenhedsrigt 
år, men ligesom 2020 også et an-
derledes år. Handicaprådet har i 
årets løb afholdt næsten alle møder 
og arrangementer som planlagt. 
Som vi lærte i 2020, måtte det dog 
til tider være under lidt anderledes 
omstændigheder og ofte virtuelt, 
da coronavirus stadig har påvirket 
hverdagen og krævet hensyntagen 
og forsigtighed.
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Årets Handicappris gik til Kim Erik Fleischer, 

chauffør i HB-Care, der blev indstillet af døgn-

institutionen Nærumgård, hvor Kim til dagligt 

kører til og fra, med børn der bl.a. har autisme- 

spektrumforstyrrelser. Kim blev indstillet for 

det store arbejde han lægger i at være chauffør 

for børnene, hvilket Handicaprådet gerne ville 

honorere.

På vegne af Handicaprådets formand

Janne Sander

Som vanligt har året budt på høringssvar, ordi-

nære handicaprådsmøder, møder med Borger-

repræsentationens politiske udvalg, og diverse 

andre møder samt uddelingen Handicapprisen. 

Året startede ud med en nedlukning af landet, 

der det første halve år betød, at møder måtte 

afholdes digitalt. I den sidste halvdel af 2021 

åbnede Danmark mere op, og der kunne igen 

afholdes fysiske møder. De arrangementer 

som blev afholdt ved fysisk fremmøde, fore- 

gik under rammer, der fulgte myndighedernes 

retningslinjer.

I 2021 var et af højdepunkterne valgmødet i for-

bindelse med kommunalvalget, hvor Handicap-

rådet i samarbejde med Dialogforum på psykia-

triområdet og Danske Handicaporganisationer 

skabte mulighed for at debattere emner som 

retssikkerhed, forholdene på de kommunale 

tilbud, tilgængelighed, trivsel og ensomhed.

På møderne mellem Borgerrepræsentationens 

respektive udvalg og Handicaprådet er aktuelle 

handicappolitiske problemstillinger blevet 

drøftet, ofte i relation til økonomi. De ordinære 

rådsmøder har omhandlet ledsagerordningen 

og BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig 

Assistance), klagesager og Ankestyrelsens rol-

le, skoleværing og inklusion, seksuel sundhed 

hos borgere med handicap, tillidsproblemer 

mellem borgere og kommune samt tilgænge-

lighed, universelt design og lige muligheder 

for deltagelse. En middag dannede ramme om 

årets sidste ordinære handicaprådsmøde, hvor 

der blev evalueret på Handicaprådets arbejde 

de sidste fire år.
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valgmøde samt hylde en ildsjæl ved uddelin-

gen af den tilbagevendende handicappris i 

december.

1.3 Rådets sammensætning
Handicaprådet består af 14 medlemmer. 

Paraplyorganisationen Danske Handicaporga-

nisationer (DH) er repræsenteret i rådet med 

syv medlemmer, mens de øvrige syv medlem-

mer er repræsentanter fra Borgerrepræsenta-

tionen i Københavns Kommune. Den brede 

repræsentation af henholdsvis handicaporga-

nisationer og politikere er med til at sikre, at 

indsatsen i Københavns Kommune præges af 

både det politiske og det handicapfaglige per-

spektiv. Dette er helt centralt, da borgere med 

handicap er en differentieret målgruppe med 

meget forskellige interesser og behov.

En oversigt over Handicaprådets medlemmer i 

2021 kan ses på næste opslag.

1.1 Rådets formål
Handicaprådets primære opgave er at rådgive 

Borgerrepræsentationen i handicappolitiske 

spørgsmål. Det betyder, at Handicaprådet bli-

ver hørt i alle initiativer, der påvirker mennesker 

med handicap i byen samt at Handicaprådet 

har årlige samarbejdsmøder med alle kommu-

nens politiske udvalg eller borgmestre. Handi-

caprådet arrangerer derudover 5 årlige møder 

for dets medlemmer, hvor aktuelle handicap-

politiske temaer og konkrete spørgsmål drøftes.

Handicaprådet har til opgave at være bindeled 

mellem politikere og borgere. Derfor afholder 

rådet også offentlige møder, hvor alle borgere 

inviteres med, f.eks. den årlige handicapkonfe-

rence og valgmøder i forbindelse med valgår. 

Derudover modtager rådet meget gerne hen-

vendelser fra borgere, der har input til et emne, 

område eller problemstilling af mere generel 

karakter, som bør drøftes med politikerne.

Handicaprådets opgaver er beskrevet mere 

konkret i rådets forretningsorden, som er skre-

vet med udgangspunkt i Socialministeriets 

bekendtgørelse. Forretningsordenen kan fin-

des på https://handicapraad.kk.dk/.

1.2 Budget
I 2021 fik Handicaprådet bevilliget budgetmid-

ler på 1.028.881 kr. Midlerne gik først og frem-

mest til sekretariatsbetjening og den daglige 

drift af rådet. Videre var midlerne med til at 

sikre, at Handicaprådet kunne sætte fokus på 

aktuelle problemstillinger, afholdelse af 

https://handicapraad.kk.dk/
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UDVALG MEDLEM SUPPLEANT

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Troels Christian Jakobsen (Å) Kåre Traberg Smidt (Å)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gyda Heding (Ø) Charlotte Lund (Ø)

Børne- og Ungdomsudvalget Jens-Kristian Lütken (V)

Teknik- og Miljøudvalget &

Børne- og Ungdomsudvalget

Klaus Mygind (F)

Socialudvalget & 

Børne- og Ungdomsudvalget

Laura Rosenvinge (A)

Børne- og Ungdomsudvalget Jes Vissing Tiedemann (B) Christopher Røhl Andersen (B)

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

& Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Trine Madsen (A)

Danske Handicaporganisationer Janne Sander

(Muskelsvindfonden)

Kirsten Jean Christensen

(UlykkesPatientForeningen)

Danske Handicaporganisationer Troels K. Gamst

(Dansk Blindesamfund)

Ole Rasmussen

(Dansk Blindesamfund)

Danske Handicaporganisationer Hans Jørgen Møller

(Dansk Handicap Forbund)

Teis Brochmann

(Dansk Handicap Forbund)

Danske Handicaporganisationer Katrine Palsby

(Landsforeningen Autisme)

Solvejg Dons Petot  

(Landsforeningen Autisme)

Danske Handicaporganisationer Elin Johansson  

(Nyreforeningen)

Danske Handicaporganisationer Margit Koltze (CP Danmark) Flemming Johansen  

(Skleroseforeningen)

Danske Handicaporganisationer Steen Stavngaard (LEV) Danielle Pröschold (LEV)

Medlemmer
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Hans Jørgen Møller Klaus MygindGyda HedingElin Johansson

Jess Vissing Tiedemann Katrine Palsby Laura Rosenvinge

Trine Madsen Steen Stavngaard Jens-Kristian Lütken Margit Koltze

Troels K. GamstJanne Sander Troels Christian Jakobsen



2. Handicaprådets 
formelle virke 
i 2021
Handicaprådet har i 2021 afholdt fem ordinære 
rådsmøder og udarbejdet 7 høringssvar samt væ-
ret engageret i forskellige sager af aktuel karakter. 
Dertil har Handicaprådet også sat fokus på temaer, 
som rådet har ønsket at drøfte med henblik på at 
præge debatten eller gøre opmærksom på særlige 
problemstillinger



Handicaprådet  •  Årsberetning 2021 11

1. Ledsagerordningen og BPA-ordningen 

(Borgerstyret Personlig Assistance)

Handicaprådsmøde den 3. februar 2021 

– mødet blev afholdt online på Microsoft Teams.

Oplægsholdere

• Borgercenter Handicaps vicedirektør, Mette 

Boskov Vedsmand fortalte om lovgrundlag, 

administration og visitation af ledsagerord-

ning og BPA, med hovedfokus på BPA’en.

• Thomas Krog, der er politisk chef i Muskel-

svindsfonden, kom i sit oplæg ind på intenti-

onen med BPA og dilemmaer på området.

Opsummering

På dagsordenen for Handicaprådets første or-

dinære rådsmøde var ledsagerordningen og 

BPA-ordningen. I Mette Boskov Vedsmands 

oplæg var udgangspunktet aktuelle tal for visi-

tation, målgruppen for ordningerne samt det 

lovmæssige udgangspunkt. Der blev stillet kri-

tiske spørgsmål fra Handicaprådet til bl.a. led-

sagerordningens timeantal på 15 timer samt 

aldersbegrænsningen på 12-67 år. Thomas 

Krog fortalte på mødet, at området er under 

voldsomt pres i hele landet, og at han oplever, 

at det er blevet betydeligt sværere at få en 

BPA-ordning. Derudover fortalte han om styr-

ken ved BPA-ordningen, der giver borgere mu-

lighed for at leve et mere selvstændigt liv.

På Handicaprådets hjemmeside: https://handi-

capraad.kk.dk/, er det muligt at følge rådets 

aktiviteter, læse referater fra møderne samt 

finde rådets høringssvar i deres fulde længde. 

Handicaprådet kan også følges på de sociale 

medier på: www.facebook.com/koebenhavns-

handicapraad.

2.1. Handicaprådsmøder
Hvert år afholder Handicaprådet fem rådsmø-

der, hvor forskellige temaer er i fokus. I 2021 var 

temaerne for møderne følgende:

1. Ledsagerordningen og BPA-ordningen 

(Borgerstyret Personlig Assistance)

2. Klagesager og Ankestyrelsens rolle samt 

skoleværing og inklusion

3. Seksuel sundhed hos borgere med handi-

cap samt manglende tillid mellem borgere 

og kommune

4. Tilgængelighed, universelt design og lige 

muligheder for deltagelse

5. Evaluering af de sidste fire år i Handicaprådet

Temaerne præsenteres kort i det følgende afsnit.

For yderligere information om de enkelte råds- 

møder henvises der til referaterne, der kan fin-

des på Handicaprådets hjemmeside: https://

handicapraad.kk.dk/.

https://handicapraad.kk.dk/
http://www.facebook.com/koebenhavnshandicapraad
https://handicapraad.kk.dk/
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inklusion, mens der på skolelederniveau og 

især blandt lærere har været mindre opbakning. 

Kathe fortalte, at skoleværing er sammenhæn-

gende med inklusionsdagsordenen, og at 

Landsforeningen Autisme er bekymret for den 

mistrivsel, som børn og unges skolefravær er 

et udtryk for.

3. Seksuel sundhed hos borgere med handicap 

samt manglende tillid mellem borgere og 

kommune

Handicaprådsmøde den 16. juni 2021 

– mødet blev afholdt online på Microsoft Teams.

Oplægsholdere

• Marlene Linnebjerg Kudsk, der er sundheds-

faglig konsulent i Borgercenter Handicap, 

fortalte om seksuel sundhed hos borgere 

med handicap, herunder hudsult og hvorle-

des det gribes an i praksis.

• Medstifter af For Lige Vilkår, Pernille Baun-

gaard, og administrerende direktør i Social-

forvaltningen, Mikkel Boje, fortalte om, hvor-

dan den manglende tillid kommer til udtryk, 

og hvordan der arbejdes med at skabe et bed-

re samarbejde mellem borgere og kommune.

Opsummering

Marlene Linnebjerg Kudsk holdt et oplæg om 

seksuel sundhed og hudsult hos borgere med 

handicap. Seksualitet fylder meget hos unge, 

særligt for unge med udviklingshæmning. Der 

arbejdes derfor pædagogisk med dette ved 

bl.a. seksualambassadører, seksualpolitik og 

opslagsværker med konkrete tips til, hvordan 

man arbejder med konkrete problematikker.

2. Klagesager og Ankestyrelsens rolle samt 

skoleværing og inklusion

Handicaprådsmøde den 6. april 2021 

– mødet blev afholdt online på Microsoft Teams.

Oplægsholdere

• Mette Boskov Vedsmand, der er vicedirektør 

i Borgercenter Handicap, holdt oplæg om 

klagesager og Ankestyrelsens rolle.

• Formand for Landsforeningen Autisme, 

Kathe Bjerggaard Johansen, fortalte om 

skoleværing og inklusion.

Opsummering

Handicaprådets andet ordinære rådsmøde 

rettede fokus på klagesager og Ankestyrelsens 

rolle. Mette Boskov Vedsmand fortalte om, 

hvordan Borgercenter Handicap arbejder på at 

forebygge klager, der er begrundet i fejl og 

utilstrækkelig kommunikation. Derudover for-

talte Mette Boskov Vedsmand, hvordan borge-

re med handicap gennem en årrække ikke har 

følt sig inddraget tilstrækkeligt i sagsbehand-

lingen af deres egen sag, hvorfor der er indgå-

et et partnerskab mellem Kommunernes 

Landsforening (KL) og Danske Handicaporga-

nisationer (DH), der skitserer fem principper 

for god borgerinddragelse, hvilket skal styrke 

retssikkerheden.

Mødet havde derudover et andet tema, nemlig 

skoleværing og inklusion. Kathe Bjerggaard 

Johansen fortalte, hvordan der har været stort 

fokus på inklusion, siden der blev gennemført 

en lovændring på området i 2012. På forvalt-

ningsniveau har der været stor opbakning til 
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ligeværdigt til menneskelig diversitet. Visionen 

med universelt design er at bygge et miljø, der 

inkluderer menneskelig mangfoldighed på 

tværs af funktionsevne, alder, køn og etnicitet. 

Der skal skabes et samfund, hvor alle kan være 

med, og hvor hvert individ kan vælge at bruge 

den designløsning, der passer bedst.

René Sørensen Overby fortalte om sit ph.d.- 

projekt, der er et samarbejde mellem Statens 

Byggeforskningsinstitut og Danske Handicap- 

organisationer. Ambitionen for René har været 

at udpege et forandringspotentiale, der styrker 

brugerdeltagelsen i fremtiden. I oplægget un-

derstreges det, at arkitektur er med til at forme 

vores livspraksis, og at den er med til at aktivere 

menneskers muligheder, udfoldelse og sociale 

interaktion.

5. Evaluering af de sidste fire år i 

Handicaprådet

Handicaprådsmøde den 25. november 2021 

– mødet blev afholdt på Charlottehaven.

Opsummering

Periodens sidste rådsmøde blev afholdt på Char-

lottehaven, hvor formand, Janne Sander, kunne 

sige tak for det gode samarbejde de seneste fire 

år i Handicaprådet. Der blev evalueret med afsæt i 

rådsmedlemmernes erfaringer med at være en 

del af Handicaprådet. Herunder blev der givet 

gode råd, erfaringer, ris og ros med det formål, at 

det fremtidige Handicapråd bliver endnu bedre 

til at rådgive Borgerrepræsentationen i handicap-

politiske spørgsmål.

Pernille Baungaard og Mikkel Boje fortalte efter-

følgende om manglende tillid mellem borgere 

og kommunen. I oplægget udtrykte Pernille 

bekymringen for at samfundet er ved at blive 

opdelt i to – dem der kan kæmpe på den ene 

side, og dem der er afhængige af systemet på 

den anden. Mikkel Boje anerkendte vigtigheden 

af tillid mellem borgere og kommunen, og med-

gav at der på trods af en fælles ambition om til-

lid, stadig er et stykke vej for at lykkes.

4. Tilgængelighed, universelt design og lige 

muligheder for deltagelse

Handicaprådsmøde den 12. august 2021 

– mødet blev afholdt på Rådhuset.

Oplægsholdere

• Sidse Grangaard, der er leder af forsknings-

gruppen Universelt Design og Tilgængelig-

hed på Aalborg Universitet, fortalte om uni-

verselt design.

• René Sørensen Overby, der er projektudvik-

ler hos Universal Design Hub, Bevica Fon-

den, gav et indblik i sit ph.d.-projekt om bru-

gerinddragelse i samarbejdet om universelt 

design.

• Mette Justsen, der er forfatter og uddannet i 

ernæring og sundhed, fortalte om livet med 

muskelsvind, og om den betydning tilgæn-

gelighed og hjælpemidler spiller, når man 

lever med et handicap.

Opsummering

Sidse Grangaard fortalte, at universelt design har 

til formål at skabe inkluderende og socialt bære- 

dygtig arkitektur. Det handler om at designe 
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udvalg eller borgmestre. Formålet med samar-

bejdsaftalerne er at sikre en løbende dialog 

med udvalgene med henblik på at gøre op-

mærksom på handicappolitiske problemstillin-

ger. Møderne er blevet afholdt fysisk eller digi-

talt over Microsoft Teams alt efter, hvordan 

situationen med coronavirus har udviklet sig i 

løbet af året. Handicaprådet har i 2021 holdt 

møder med følgende udvalg:

Socialudvalget den 25. februar 2021

Handicaprådet deltog d. 25. februar i det år- 

lige Budgetmøde mellem Socialudvalget og 

Københavns Kommunes øvrige råd – Frivilligrå-

det, Udsatterådet, Ældrerådet og Dialogforum 

på psykiatriområdet. Mødet faciliterede en 

dialog om de økonomiske effektiviseringer og 

investeringer i Socialudvalgets budgetforslag 

til budget 2022. Handicaprådet gjorde i sit 

oplæg opmærksom på de mest- og mindst 

2.2 Høringer
Handicaprådet har i 2021 været høringspart i syv 

høringer fordelt på tre af kommunens forvaltnin-

ger. Ovenfor fremgår en oversigt over høringer-

ne med information om, hvornår høringssvaret 

er givet, hvad høringen omhandlede og deres 

forvaltningsmæssige tilknytning. Høringssvare-

ne kan læses i deres fulde længde på Handicap-

rådets hjemmeside: https://handicapraad.kk.dk/

2.3 Samarbejdsmøder med 
Borgerrepræsentationens udvalg
Handicaprådet har indgået samarbejdsaftaler 

med alle de politiske udvalg i Københavns 

Kommune. Samarbejdsaftalerne vidner om et 

forpligtende samarbejde mellem Handicaprå-

det og de respektive udvalg. Samarbejdet in-

debærer blandt andet, at der årligt afholdes 

møde mellem Handicaprådet og de respektive 

MODTAGET HØRING TILKNYTNING

Januar
Indstilling om sagsbehandlingsfrister på kropsbårne 

hjælpemidler i Borgercenter Handicap
Socialforvaltningen

Februar

Kommende prisindhentninger/udbud på stomi, parykker 

og ortopædisk fodindlæg

Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen

Investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2022 Socialforvaltningen

April
Udbud på genbrugshjælpemidlerne manuelle kørestole, 

siddepuder, glide- og vendehjælpemidler

Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen

August Budgetforslag 2022 Økonomiforvaltningen

Oktober
Investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2023 Socialforvaltningen

Kvalitetsstandard for hjemmepleje, Hjælp i hverdagen 2022 Socialforvaltningen

https://handicapraad.kk.dk/
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søgelse af Nabohuset, Isbjørnen, Arken og 

Børnekompasset med foruroligende resultater 

på institutioner, hvor der også er basisbørn. 

Katrine orienterede om rådets spørgsmål til 

forvaltningen i forlængelse af undersøgelsen 

og orienterede om, at der er en alt for stor 

kløft mellem teori og praksis. Hun sluttede af 

ved at eksemplificere med sin personlige hi-

storie. Oplægget gav anledning til kommenta-

rer fra udvalget og en dialog mellem politiker-

ne og rådsmedlemmerne. Mødet blev afholdt 

via Teams.

Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 202

Dialogmødet mellem Teknik- og Miljøudvalget 

og Handicaprådet blev afholdt d. 12. april, hvor 

punkterne på dagsordenen var tilgængelighed, 

parkering, boliger samt status på handicappoli-

tikken. Handicaprådet gav udtryk for, at det er 

positivt, at forvaltningen inddrager rådet i for- 

bindelse med afprøvelsen af tilgængeligheds-

ruter, men pegede også på at Teknik- og Miljø-

udvalget samt forvaltningen gerne må bruge 

Handicaprådet endnu mere på vejen til et til- 

gængeligt København. Derudover blev mang-

len af gæstehandicapparkeringspladser påpe-

get, særligt i forbindelse med elbilernes ind-

træden og at flere medarbejdere diverse steder 

optager gæsteparkeringen. En anden mangel, 

der blev fremhævet, var manglen på handicap-

venlige boliger i byen, der ikke er dyre nybyg-

gerier. Det blev drøftet, hvorvidt det er muligt 

at kommunen samarbejder med boligselskaber 

i forhold til at lave flere almene boliger til bor- 

gere med handicap. Som det sidste opfordrede 

Handicaprådet til at udvalget generelt tænker 

fortrukne forslag samt generelle budskaber til 

udvalget forud for deres beslutning om budget 

2022. Handicaprådet deltog i gruppedrøftel-

sen om borgere med handicap sammen med 

medlemmer af socialudvalget og repræsentan-

ter for forvaltningen. Grundet coronasituatio-

nen blev mødet afholdt på Teams.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

den 2. marts 2021

Handicaprådet var sammen med Københavns 

Ældreråd, Sundheds- og Omsorgsforvaltnin-

gens Medbestemmelsessystem og repræsen-

tanter for de Selvejende Plejehjem inviteret til 

dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsud-

valget angående Budget 2022 d. 2. marts, hvor 

investerings- og effektiviseringsforslag blev 

gennemgået. På dialogmødet præsenterede 

de inviterede høringsparter deres kommenta-

rer til de forskellige investerings- og effektivise-

ringsforslag. Handicaprådet påpegede et øget 

potentiale for brug af skærm, dog med forbe-

hold. Derudover rejste Handicaprådet en kritik 

af henholdsvis indkøbsordningens skærpede 

visitation og levering, færre personaleressour-

cer på plejehjem og servicereduktionen i for-

hold til rengøring – alt sammen serviceforrin-

gelser for de berørte borgere. Mødet blev 

afholdt på Teams.

Børne- og Ungdomsudvalget 

den 10. marts 2021

Dialogmødet med Børne- og Ungdomsudval-

get begyndte med et oplæg fra rådsmedlem 

Katrine Palsby, som problematiserede, at rådet 

ikke var blevet gjort opmærksom på en under-
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diskuteret økonomi og budgetforhandlinger 

faciliteret af overborgmesteren.

I dialogen gjorde Handicaprådet opmærksom 

på, at københavnere med handicap, pårørende, 

fagpersoner m.fl. i forbindelse med midtvejs-

status på handicappolitikken gennemgående 

gav en negativ respons ift, hvorvidt handicap-

politikkens ord er blevet omsat til handling, som 

borgerne kan mærke. Især var der utilfredshed 

med de økonomiske rammer, og de vilkår de 

skaber for mennesker med handicap. Derud-

over opfordrede Handicaprådet til at politikerne 

på tværs af partier og forvaltningsområder slår 

et slag for, at borgere med handicap i Køben-

havn behandles med respekt og værdighed. 

Handicaprådet påpegede derudover, at der er 

behov for en ambitiøs handleplan, der forbed-

rer tilgængeligheden i København væsentligt. 

Det er ikke tilstrækkeligt blot at etablere nogle 

handicapvenlige ruter gennem dele af byen. 

Handicaprådet foreslog også, at alle medlem-

mer af Borgerrepræsentationen får en introduk-

tion til, hvad det vil sige at have et handicap, da 

det er rådets erfaring, at politikerne ofte mang-

ler indsigt i og viden om handicapområdet.

Socialudvalget den 20. august 2021

Handicaprådet deltog i Socialudvalgets budget- 

seminar d. 20. august til dialog om Socialud- 

valgets ønskeforslag til Budget 2022. Handicap- 

rådets hovedpointe var, at handicapområdet 

gennem mange år er blevet underprioriteret, 

og at der er behov for flere hænder og flere 

midler hele vejen rundt.

handicapvenlige løsninger ind fra starten af en 

proces og vælger de løsninger, som giver mest 

værdi for borgeren.

Kultur- og Fritidsborgmesteren 

den 21. juni 2021

På dagsordenen for mødet mellem Handicap-

rådet og Kultur- og Fritidsborgmesteren var 

adgangsforhold til havnebade og badezoner, 

omlægning af lydavistilbud til svagtseende og 

blinde samt nedlæggelse af indlæsningstjene-

sten. Derudover blev der drøftet tilgængelig-

hed i forbindelse med skærme i Borgerservice 

samt status på implementering af og indsatser 

under kommunens handicappolitik. Kommu-

nal- og regionalvalg 2021 i relation til tilgænge-

lighed for borgere med handicap, blev der 

også tid til at tale om.

Økonomiudvalget den 17. august 2021

Dialogmødet mellem Økonomiudvalget og 

Handicaprådet blev afholdt d. 17. august på 

Københavns Rådhus. På dagsordenen var 

blandt andet økonomi og budgetlægning i 

Københavns Kommune. Overborgmester Lars 

Weiss bød velkommen, hvorefter Socialborg-

mester Mia Nyegaard, suppleret af de øvrige 

borgmestre, fortalte om kommunens imple-

mentering af handicappolitikken. Derudover 

fortalte Mia Nyegaard om Socialforvaltnin-

gens arbejde med tillid og inddragelse i bl.a. 

sagsbehandling. Teknik- og Miljøborgmester 

Ninna Hedeager fortalte om arbejdet med 

tilgængelighed, og der blev fra Handicaprå-

dets side opfordret til at arbejde med univer-

selt design. Til sidst blev der fremlagt og 
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3. Erfarings- 
udveksling og 
offentlige møder
Foruden Handicaprådets formelle opgaver med at 
rådgive Borgerrepræsentationen og forvaltningerne, 
deltager rådet i møder, med emner af aktuel karakter 
og med øvrige samarbejdspartnere, hvor der er 
mulighed for at erfaringsudveksle og drøfte relevante 
problemstillinger.
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3.4 Møde med Frejaskolen
På et virtuelt møde fortalte Frejaskolen, på 

opfordring af Handicaprådet, om deres arbej-

de som kommunens kompetencecenter ift. 

sparring i forhold til børn med sociale, kom-

munikative eller opmærksomhedsmæssige 

udfordringer i folkeskolen – herunder også ift. 

autisme, ADHD og BUF-flex. Mødet var bl.a. 

foranlediget af rådets drøftelse med Børne- og 

Ungdomsborgmesteren og administrerende 

direktør i BUF.

3.5 Dialogmøde med CPH STAGE 
om fremtidige tilgængelighedstiltag
På initiativ af CPH STAGE, der er landets stør-

ste teaterfestival for professionelt teater, blev 

tilgængelighed for borgere med handicap 

drøftet. Handicaprådet tilkendegav at ville stå 

til rådighed for at teste teatrets tilgængelig-

hed i praksis.

3.6 Temaarrangement om tillid 
mellem borger og kommune
På mødet satte Det Centrale Handicapråd fokus 

på, hvordan man øger tilliden og skaber gode 

betingelser for samarbejdet mellem borgere 

og kommuner. Arrangementet blev afholdt 

virtuelt og der var bl.a. oplæg af Katrine Syppli 

Kohl fra VIVE om resultaterne af GAP-analysen.

3.1 Møde om Børne- og 
Ungdomsforvaltningens 
håndtering af basisbørn
Handicaprådet mødtes med Børne- og Ung-

domsborgmester Jesper Christensen og admi-

nistrerende direktør Tobias Stax på baggrund 

af rådets henvendelse om sagen om klyngen af 

fire daginstitutioner, hvor Intern Revision vur-

derede, at forældreklagerne vedrørende perso-

naleudskiftning og personalemangel, trivsel og 

arbejdsmiljø, forældresamarbejde og overbe-

lægning var berettigede. Der var børn med 

handicap indskrevet på basispladser i klyngen 

og Handicaprådet ville derfor gerne have en 

orientering og drøftelse af sagen.

3.2 Møde mellem Beskæftigelses- 
og Integrationsforvaltningen og 
Handicaprådet
På mødet blev der holdt oplæg om fleksjobom-

rådet. Efterfølgende var der en fælles drøftelse, 

hvor medlemmer af Handicaprådet gav input 

til forvaltningens arbejde på fleksjobområdet.

3.3 Handicaprådet og Følge- 
gruppen for Middelalderbyen
I 2021 deltog Handicaprådet løbende i følge-

gruppen for Middelalderbyen, der drøfter er-

hvervsanalyser, byrumsforsøg og samlet by-

rums- og trafikplan.
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Kontakt Handicaprådet

Handicaprådet modtager meget gerne 

henvendelser fra borgere, der har input til 

et emne, et område eller en problemstilling, 

som bør drøftes.

Rådet sagsbehandler ikke 

og kan ikke tage enkeltsager op, dvs. sager 

vedrørende specifikke personale- eller 

klagesager.

Handicaprådets sekretariat kan kontaktes 

via telefon eller mail. Oplysningerne findes 

på Handicaprådets hjemmeside: 

https://handicapraad.kk.dk/

Foto: Martin Heiberg

https://handicapraad.kk.dk/


4. Handicap- 
rådet sætter 
dagsordenen
Handicaprådet ønsker at bidrage til at 
sætte dagsordenen i det politiske liv i 
København. Dette gøres ved at afholde 
en årlig konference, arrangere temamø-
der med fokus på aktuelle problemstil-
linger, afholde offentlige valgarrange-
menter i forbindelse med valgår samt 
udarbejde konkrete forslag til kommu-
nens arbejde og rådgive i forbindelse 
med indsatser og tiltag i kommunen.
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Deltagende politikere i valgmødet:

• Mia Nyegaard – Radikale Venstre

• Laura Rosenvinge – Socialdemokratiet

• Cheanne Nielsen – Dansk Folkeparti

• Klaus Mygind – Socialistisk Folkeparti

• Troels Chr. Jakobsen – Alternativet

• Jens-Kristian Lütken – Venstre

• Niels Peder Ravn – Nye Borgerlige

• Line Ervolder – Det Konservative Folkeparti

• Line Barfod – Enhedslisten

• Alexander Ryle – Liberal Alliance

4.2 Valgmøde på Lions Kollegiet
Forud for valgmødet på Rådhuset afholdt Han-

dicaprådet to mindre valgmøder. Det første 

blev afholdt i Vinterhaven på Lions Kollegiet 

den 12. oktober, hvor beboere på Lions Kollegi-

et og Verahus, samt pårørende og personale fik 

mulighed for at tage en snak og stille spørgs-

mål til nogle af de kandidater, der stillede op til 

kommunalvalget 2021. Kandidaterne fik efter-

følgende en rundvisning og mulighed for at få 

et indblik i beboernes hverdag.

4.3 Valgmøde på Kulturhuset Pulsen
Også Kulturhuset Pulsen lagde lokaler til et 

mindre valgmøde, der fandt sted den 11. no-

vember. Målgruppen for arrangementet var 

primært unge med en diagnose indenfor autis-

mespektret. Der var et stort fremmøde og 

mange gode spørgsmål til de fem deltagende 

politiske kandidater. Arrangementet blev også 

live-streamet.

4.1 Valgmøde på Rådhuset i forbin-
delse med Kommunalvalget 2021
I samarbejde med Danske Handicaporganisati-

oner og Dialogforum på psykiatriområdet invi-

terede Handicaprådet til valgmøde i Festsalen 

på Rådhuset den 8. november 2021. Politikere, 

københavnere med fysiske eller psykiske funk-

tionsnedsættelser og pårørende debatterede 

emner som retssikkerhed, forholdene på de 

kommunale tilbud, tilgængelighed, trivsel, 

BPA-ordningen og ensomhed.

Formand for Handicaprådet, Janne Sander, 

bød velkommen, hvorefter partierne præsente-

rede deres politik på handicap- og psykiatriom-

rådet. Dernæst var der debat med de frem-

mødte i salen, efterfulgt af en dialog ved 

mindre borde, hvor der blev serveret råd-

huspandekager, frugt og kaffe. Debatten fort-

satte med de fremmødte i salen, og blev afrun-

det af partiernes kandidater, der alle fik en 

afsluttende bemærkning. Det var muligt at føl-

ge med i valgmødet hjemmefra, da mødet blev 

streamet af mediehuset Juno, der er et specia-

liseret tilbud for borgere med handicap, der 

arbejder med medier og events.

Mogens Wiederholdt, Direktør i CP-Danmark 

og medlem af Det Centrale Handicapråd, hjalp 

med at facilitere dagen og holde fokus på en 

god tone og en konstruktiv debat.
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4.4 Handicaprådet på Facebook
Handicaprådet er også til stede på de sociale 

medier. På rådets facebookside, https://www.

facebook.com/Koebenhavnshandicapraad/, 

deler Handicaprådet information om relevante 

arrangementer og tiltag på handicapområdet i 

København. Siden er en informativ platform, 

hvor Handicaprådet deler nyheder, sætter fo-

kus på relevante problemstillinger og udfor-

dringer samt oplyser borgere om afholdte og 

kommende aktiviteter på handicapområdet.

https://www.facebook.com/Koebenhavnshandicapraad/
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5. Årets 
Handicappris
Den 3. december er FN’s Internationale 
Handicapdag og der sættes derfor over-
alt i verden fokus på at hædre initiativer, 
der har til formål at gøre en forskel for 
mennesker med handicap. I denne an-
ledning uddeler Handicaprådet hvert år 
en handicappris til en ildsjæl, som har 
ydet en særlig indsats for mennesker 
med handicap i Københavns Kommune.
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I indstillingen af Kim til Handicapprisen beskri-

ves et eksempel på dette, hvor Kim lader børne-

ne tage den tid, de har brug for: ”Der var en 

morgen, hvor vi skulle aflevere et barn ved bus-

sen. Barnet ville ikke ind i bussen, men ville ger-

ne op igen. Kim tager barnet i hånden og går 

med ind. Barnet viser Kim han gerne vil spise 

og Kim smører en mad til barnet og sætter sig 

ned og venter på at barnet får spist morgen-

mad, hvorefter de går sammen ud til bussen 

og kører mod skolen”. Kim interesserer sig i det 

hele taget for og holder af de mennesker han 

kører med, mens han gør alt for at forstå hvert 

enkelt barns behov. Og som Kim selv siger: ”Det 

er ikke pakker jeg kører med, det er mennesker”.

Særligt i år var der rigtig mange gode kandida-

ter indstillet til Handicapprisen. Udvalget for at 

vælge vinderen af Handicapprisen bestod af 

formand for Handicaprådet, Janne Sander, po-

litiker fra Socialdemokratiet, Laura Rosenvinge, 

samt politiker fra Radikale Venstre, Jes Vissing 

Tiedemann.

Handicaprisen 2021 blev uddelt til Kim Erik Fle-

ischer, chauffør i HB-Care, der blev indstillet af 

døgninstitutionen Nærumgård. Her kører Kim 

til dagligt til og fra med børn, der bl.a. har autis-

me. Kim blev indstillet til Handicapprisen, for 

det store arbejde han lægger i at være chauffør 

for børnene. Af døgninstitutionen Nærumgård 

beskrives Kim ikke bare som chauffør, men som 

børnenes ven. Han pynter desuden sin bus op 

til alle højtider, og giver børnene små gaver til 

jul, og når de har fødselsdag.

Handicapprisen blev overrakt af socialborgme-

ster, Mia Nyegaard, administrerende direktør i 

Socialforvaltningen, Mikkel Boje, og formand for 

Handicaprådet, Janne Sander, der overraskede 

Kim på døgninstitutionen Nærumgård. Prisen 

bestod af en buket blomster, et diplom og et 

gavekort på 6.000 kr. til fortsat at gøre busturene 

særlige for børn med handicap. Han bekymrer 

sig for børnene, og beskrives i indstillingen som 

”et fantastisk menneske som virkelig har handi-

capforståelse og sætter børnenes behov først”.

Chauffør Kim Erik Fleischer, vinder af Handicapprisen 2021, sammen med socialborgmester Mia Nyegaard, administre-
rende direktør i Socialforvaltningen Mikkel Boje og formand for Handicaprådet Janne Sander.



6. Visioner for 
Handicaprådets 
arbejde i 2022
Først og fremmest ser Handicaprådet frem til at 
der afholdes flere fysiske møder og arrangemen-
ter end de sidste par år. Erfaringerne med de 
digitale møder er dog noget Handicaprådet vil 
tage med ind i 2022 og overveje om nogle møder 
i fremtiden skal afholdes virtuelt, og dermed fx 
give mulighed for at flere kan deltage.
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kan medvirke til, at der sættes en bedre kurs for 

det sociale område i Københavns Kommune.

2022 er også året hvor arbejdet med en ny han-

dicappolitik skal i gang, da Københavns Kom-

munes handicappolitik 2018-2022 udløber. 

Handicappolitikken skal være med til at synlig-

gøre, at kommunens værdigrundlag gælder for 

alle borgere. Handicaprådet ser frem til samar-

bejdet med kommunen om den nye handicap-

politik, hvor det er oplagt at bruge erfaringerne 

fra den nuværende politik i udviklingen af den 

nye handicappolitik.

Handicaprådet har store forventninger til 2022 

og ser frem til et produktivt, men også udfor-

drende år, hvor der fortsat skal kæmpes for at få 

handicap på den politiske dagsorden.

Handicaprådet forventer, at 2022 bliver endnu 

et spændende og travlt år med mange handi-

cappolitiske fokusområder, der skal drøftes 

med henblik på at sikre københavnere med 

handicap muligheden for at leve et selvstæn-

digt liv med høj livskvalitet.

Igen i år fokuserer Handicaprådet på, at der fort-

sat er behov for et økonomisk løft på hele handi-

capområdet. Rådet vil som noget nyt arbejde 

mere målrettet med mærkesager og herigem-

men styrke den politiske kommunikation. Handi-

caprådet vil fortsætte samarbejdet med Social-

forvaltningens øvrige centrale råd – Dialogforum 

på psykiatriområdet, Frivilligrådet og Udsatterå-

det - der sammen arbejder for at ændre den 

økonomiske udvikling på socialområdet. Handi-

caprådet håber således, at rådene i fællesskab 

Forsiden af handicappolitikken



Foto: Mart Production



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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