
 
   

 
Handicaprådets høringssvar vedrørende budgetindstil-
lingen "juniindstilling 2023" 

 

Handicaprådet takker for det fremsendte materiale ved-
rørende budgetindstillingen "juniindstilling 2023”. Der-
udover takker rådet for inddragelsen til høringssvar. Det 
bemærkes dog, at materialet er meget omfangsrigt og 
teknisk svært tilgængeligt, og det kan ikke forventes at 
man som lægmand kan gennemskue alle konsekven-
serne ved indstillingen. Handicaprådet har følgende 
kommentarer til forslagene i budgetmaterialet: 
 
I forhold til investeringsforslaget ”Forbedret og mere ef-
fektivt lejemål til Borgerrådgiveren”, er Handicaprådet 
glade for, at økonomiudvalget er opmærksomme på 
handicapadgang. Handicaprådet anbefaler, at indgan-
gen til bygningen bliver opført efter princippet univer-
selt design. Det er vigtigt, at Københavns Kommune er 
opmærksomme på det grundvilkår, at alle mennesker er 
forskellige, og derfor skal kommunen vælge at tilgodese 
alles behov.  
 
 
Rådet forstår Socialforvaltningens behov for bedre at 
kunne styre økonomien på botilbudsområdet og er posi-
tive overfor at der arbejdes på at skabe flere kommunale 
pladser, udnytte kapaciteten bedre og gøre opmærk-
somme på det gode som kommunens botilbud kan. 
Handicaprådet bemærker dog, at det er vigtigt at have 
fokus på borgernes trivsel, sociale fællesskaber, 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. 
 
Vedrørende botilbud til borgere med handicap, er rådet 
positive overfor muligheden for profiltilbud på Elna 
Munchs Plads, der indgår i planlægningsbevilliger for 
2023.  
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Vedrørende investeringsforslaget ”Udskiftning af gade-
belysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED”, 
fremgår det ikke af de tilsendte bilag, at det er blevet un-
dersøgt, hvorvidt, natdæmpning af lys kan have betyd-
ning for svagsynede. Hvis ikke, opfordrer Rådet stadig til 
at det undersøges. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Janne Sander 

Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune 
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