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Høringssvar til investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2023

HovedMED/råd: Handicaprådet

Eventuelle bemærkninger til investerings- og effektiviseringsforslag indsættes i nedenstående tabel, som 

vedlægges til Socialudvalgets møde d. 2. marts 2022 samt 20. april 2022. Fristen for indsendelse er fredag d. 

25. februar 2022 kl. 12.00 til e-mail SOFDLUdvalgsteamet@sof.kk.dk

Nr. Titel Bemærkning
På handicapområdet er der behov for både økonomi, opmærksomhed og vilje, hvis man vil give 

københavnere med handicap de samme muligheder som øvrige borgere i København.

Overordnet set er Handicaprådet skeptiske overfor kommunens budgetproces, hvor der hvert år skal 

spares – hvis der kan laves fornuftige effektiviseringer og omlægninger, der giver en økonomisk 

gevinst, skal det naturligvis gøres, men at der flyttes penge væk fra handicapområdet, hvor der 

åbenlyst mangler midler, det mener Handicaprådet overordnet set ikke er fornuftigt!

Handicaprådet er glade for at se at der i år ikke skal spares nær så meget, som vi har oplevet tidligere 

og finder også at de forslag, der er lagt frem overvejende er ok. I forhold til de konkrete forslag i 

budgetmaterialet, har Handicaprådet særskilte bemærkninger til enkelte:

HA03 De rette botilbud til borgere 

med handicap

Rådet forstår forvaltningens behov for bedre at kunne 

styre økonomien på botilbudsområdet og er positive 

overfor at der arbejdes på at skabe flere kommunale 

pladser, udnytte kapaciteten bedre og gøre 

opmærksomme på det gode som kommunens botilbud 

kan. Vi vil dog gøre opmærksom på følgende, der er helt 

centralt ift. at en borger får et godt og passende 

botilbud: 

• Det er vigtigt, at de borgere der bliver sat 

sammen, matcher hinanden og får noget ud af et 

socialt fællesskab, hvis de har gavn af det – og 

har mulighed for ro, hvis de profiterer af det.

• Kvaliteten, normeringerne og specialiseringen 

skal være høj på de kommunale tilbud, så 

borgerne ikke stilles ringere end hvis 

forvaltningen skulle købe en plads udenbys.

• De økonomiske hensyn må ikke veje tungere end 

at den enkelte borger får det tilbud, der bedst 

kan støtte borgeren.

HA08 Hjemtagning af opgaver 

vedrørende ejendomsservice

Rådet ser positivt på forslaget, og foreslår at man kan 

ansætte mennesker med handicap i bl.a. fleksjobstilbud. 

Handicaprådet ser gerne at kommunen og forvaltningen 
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går forrest ift. at påvirke den ulighed der er ift. 

beskæftigelsen af mennesker med handicap.

TV01 Optimering af Bernstorffsgade 

15-17 og effektivisering af 

SOFs og BIFs administrative m2 

[SOF’s andel]

Når forvaltningers fysiske rammer skal sammenlægges 

og forbedres, vil rådet gøre opmærksom på, at det sikres 

at der er fokus på tilgængelighed i bygningen.

Yderligere bemærkninger:
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