
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 
Økonomiforvaltningen 
Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg 
 

Lea Ravn-Mortensen:  
EF7H@SOF.KK.DK 

10. november 2017 
 
Sagsnr. 
2017-0373202 
 
Dokumentnr. 
2017-0373202-1 

Sekretariatet for Nørrebro 
Lokaludvalg 
 
Nørrebrogade 208 
2200 København N 
 
EAN nummer 
5798009800275 

 

Nørrebro Lokaludvalg - Høringssvar: Københavns Kommunes 
nye handicappolitik 2018-2022 

 
Nørrebro Lokaludvalg bifalder og støtter, at visionen for København 
Kommunes handicappolitik for 2018-2022 er, at borgere med 
handicap har mulighed for at leve et selvstændigt liv med høj kvalitet, 
og vi støtter, at kommunen vil arbejde helhedsorienteret med 
handicappolitikken. Nørrebro Lokaludvalg ønsker at understrege, at 
realiseringen af handicappolitikken ikke må ske på formodninger om, 
hvad de berørte borgere ønsker, men at realiseringen af 
handicappolitikken derimod sker i samarbejde med de berørte borgere. 
 
Kommentarer til Det Gode liv 
Lokaludvalget ønsker, at projektet ”Tættere på familien” udvides til 
længere perioder, og at tilbuddet gives til flere familier således, at det 
ikke kun er de mest pressede familier, der får denne hjælp.  
 
Lokaludvalget støtter også princippet om, at man som borger med 
handicap skal kunne styre sit eget liv og være herre i eget hus. Det kan 
virke som en lille ting, at en borger selv kan styre en spiserobot, men 
for den enkelte er det et kæmpe skridt selv at kunne bestemme spisetid 
og -tempo og at være uafhængig af en hjælper. Derfor er det vigtigt 
for os at pointere, at al velfærdsteknologi skal indføres i samarbejde 
med brugeren (naturligvis i det omfang det er muligt).  
Desuden er det vigtigt for lokaludvalget, at velfærdsteknologi ikke 
indføres med henblik på at lave besparelser på de ”varme hænder”.    
 
Deltagelse 
Ledsagerordningen er et fantastisk tilbud, og vi ønsker, at der 
fremover afsættes flere midler til, at ledsagere kan komme gratis med 
ind på museer og udstillinger. 
 
Adgangen til byens tilbud er også betinget af, at der etableres 
handicapvenlig adgang. Lokaludvalget ønsker derfor, at der afsættes 
flere penge til disse tiltag ved både bygninger, anlæg på gaden, ved 
busstoppesteder med mere, og vi opfordrer til, at man inddrager 
brugerne og handicaporganisationerne, inden man iværksætter 
tiltagene. 
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Netværk – små og store fællesskaber 
Nørrebro Lokaludvalg sætter stor pris på, at der er velvillighed til at 
understøtte det nære netværk. Vi er ikke i tvivl om, at det vil få flere 
til at gennemføre en uddannelse eller forblive i job. 
 
En bedre og bredere inddragelse af frivillige vil også give flere 
muligheder for aktiviteter for borgere med handicap. De frivillige må 
dog ikke blive en erstatning for den nødvendige støtte. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Lokaludvalget mener, at det er væsentlig, at man også indtænker 
kurser, efteruddannelse og supervision til de kommunale 
medarbejdere. Det er også vigtigt, at sagsbehandlerne kommer i 
praktik således, at de er klædt på, så godt som det er muligt, når de 
skal arbejde med borgere med handicap og deres pårørende. 
  
Som borger med handicap kan man også komme i kontakt med mange 
dele af kommunen. Lokaludvalget ønsker derfor, at man arbejder hen 
imod én indgang til kommunen således, at man har en fast 
kontaktperson, som sørger for at koordinere flextransport, 
ledsagerordning, ekstra støtte osv.  Specielt for familier med 
handicappede børn vil dette give et overskud til at koncentrere sig om 
det nære. 
 
I forbindelse med byrum med mere, er det som nævnt vigtigt, at have 
fokus på ordentlig og nem adgang for borgere med handicap. 
Udveksling af erfaring og viden på tværs af forvaltninger er derfor 
vigtigt for at finde de bedste løsninger, og altid med inddragelse af 
borgere med handicap og handicaporganisationerne. 
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