
 

  
 

Referat af Handicaprådets 2. ordinære rådsmøde d. 3. 
maj 2022 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen for Handicaprådets 2. ordinære rådsmøde godkendes 

uden bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat 

Referat af Handicaprådets 1. ordinære rådsmøde godkendes uden be-

mærkninger. 

3. Besøg af socialborgmesteren  

Janne Sander bød velkommen og introducerede til en række spørgs-

mål, der på forhånd var sendt til socialborgmesteren. Artikel 19 i Handi-

capkonventionen, der handler om at have et selvstændigt liv, dannede 

rammen for mødet.  

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen lagde ud med, at dialogen 

er vigtig og at Handicaprådet skal vide, at den dialog som der er i rådet 

bringes videre til socialudvalget. Borgmesteren fortalte derudover, at 

det var en øjenåbner for hende, da hun første gang blev del af Socialud-

valget, hvor presset socialområdet er. Handicaprådet skal være med til 

at sætte dagsordenen. Det handler ikke blot om at sende en ønskesed-

del, men om at tydeliggøre overfor regeringen, at der mangler penge. 

Borgmesteren udtrykte bekymring for de begrænsede ressourcer på 

socialområdet, og stillede spørgsmål ved, om man kan styre Køben-

havns økonomi på en anden måde, så man ikke år efter år skal finde 
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besparelser. Handicaprådet opfordrede til at kigge på det ’store regne-

stykke’, når man laver økonomi på området, dette ved også at kigge på, 

hvad det koster at gøre det forkert. Når forkerte og nogle gange ’billi-

gere’ beslutninger træffes i en forvaltning, kan det i sidste ende blive 

dyrere for kommunen samlet set. Som borger rejser det også tvivl om 

beslutningernes legitimitet, da det kan vække tvivl om beslutninger bli-

ver truffet på den rigtige baggrund. Socialborgmesteren og handicap-

rådet havde derudover en dialog om bedre normeringer på bosteder, 

ledsagerordningen, tro- og loveerklæring, BPA-ordningen samt rekrut-

tering og fastholdelse af medarbejdere.  

4. Tema: Handicapområdet  

Mette Boskov Vedsmand, der er vicedirektør i Borgercenter Handicap, 

fortalte kort om Borgercenteret, hvis kerneopgave er at understøtte og 

skabe forudsætningerne for, at københavnske borgere med handicap så 

vidt muligt opnår et selvstændigt liv og derigennem høj livskvalitet. I 

København ses en stigende andel af børn og unge med autisme, flere 

ældre med handicap, højere skolefravær og lavere uddannelsesniveau 

blandt borgere med handicap samt en lav grad af beskæftigelse blandt 

mennesker med handicap. Derudover er der mindre deltagelse i sam-

fundet og mere ensomhed blandt mennesker med handicap.  

 

Mette fortalte bl.a. at, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er 

en stor udfordring og gav konkrete eksempler på, hvordan man arbej-

der med udfordringen. Også sagsbehandlingstider og omgørelsespro-

center i Ankestyrelsen blev berørt, og i forlængelse heraf fortalte Mette 

om retssikkerhed og tillid i samarbejdet mellem borger og kommune, 

hvor målet er, at alle borgere skal føle sig trygge i mødet med kommu-

nen. Der er fortsat mange klagesager på landsplan og selvom det går 

godt i Københavns Kommune, er der fortsat er et stykke vej til, at alle 

borgere føler sig trygge i mødet med kommunen. Andre fokusområder 

der blev drøftet, var BPA-ordningen og brugen af tro- og loveerklærin-

ger ved blandt andet genbevillinger.  
 

5. Input til dagsordensønsker til mødet med Teknik- og Miljøudval-

get d. 13. juni  

Af input til dagsordensønsker var bl.a. en strategi for etablering af toilet-

ter på alle stationer, universelt design og tilgængelighed, forholdene i 

bl.a. indre by herunder smalle fortove, der er en udfordring for borgere 

med kørestol samt uhensigtsmæssige parkeringer af løbehjul og cykler 

på fortove og gader.  

 

6. Evt.  

Ved punktet eventuelt blev mødestrukturen for Handicaprådets ordi-

nære møder evalueret. Der var ønske om at der fremover lægges en 
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pause ind. Derudover kan der fremadrettet være et eller flere dagsor-

denspunkter, hvor kun DH-medlemmerne af rådet deltager. 

DH-medlemmerne af Handicaprådet takker politikerne for at have prio-

riteret HF-inklusion ved overførselssagen, så klasserne kan fortsætte 

næste skoleår. Der skal dog fortsat holdes fokus på, at HF-inklusion skal 

vedtages som en fast løsning.  

Afsluttende blev der gjort opmærksom på kommende arrangementer. 

Den 11. juni afholdes en tilgængelighedstur, den 16. maj er der fælles-

møde med Hjemmeplejens brugerråd og Centerrådet samt den årlige 

konference, der ligger i efteråret.  
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