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Høringssvar vedr. udkast til Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-
2026 
 
Københavns Ældreråd takker for muligheden for at sende et supplerende høringssvar 
vedrørende udkast til Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026.  
 
Med henvisning til vores første høringssvar, er vi fortsat enige i de overordnede 
målsætninger, og kan ligeledes tilslutte os, at Københavns Kommune skal blive ved med at 
arbejde for, at københavnere med handicap får de bedst mulige betingelser for at leve et 
godt liv. Vi finder, at politikken er et godt arbejdsgrundlag for Københavns Kommune, og 
støtter derudover også op om Handicaprådets betragtninger i forhold til politikken og det 
videre arbejde.  
 
Vi vil derudover gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at alle forvaltninger arbejder efter 
politikkens målsætninger, og at tilgængelighedshensyn bør vægtes højere, når kommunen 
anlægger nyt. Dette gælder fx også i forbindelse med anlæg af offentlige toiletter, hvor vi 
blandt andet har erfaret, at der kan være udfordringer med at etablere toiletter, som også 
kan benyttes af borgere, der har en kørestol, og som fx ikke ledsages af en hjælper eller 
pårørende. 
 
Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kirsten Nissen Michael Neumann    
Formand, Ældrerådet Formand for Beskæftigelses-, Integrations- og    
  Socialudvalget i Ældrerådet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Københavns Ældreråd  
 
Borups Allé 41                  
2200 København N  
           
aeldreraadet@kk.dk  
 
+ 45 20 49 18 68  
 
www.aeldreraadet.kk.dk 

 
 
Socialudvalget                                15. august 2022 

                          
 

 
 
 
 

Foreløbigt høringssvar vedr. udkast til Københavns Kommunes 
Handicappolitik 2023-2026 
 
Københavns Ældreråd takker for inddragelsen i det forudgående arbejde med 
formuleringen af en ny Handicappolitik. Vi finder det i den sammenhæng meget positivt, at 
det fremsendte udkast er udarbejdet i dialog med Handicaprådet, og på tværs af 
kommunens forskellige forvaltninger. 
 
I Ældrerådet har vi imidlertid ikke mulighed for at behandle den tidlige høring så grundigt, 
som vi gerne vil, indenfor den fastsatte høringsfrist. Vi vil derfor alene ridse nogle 
foreløbige forhold op med dette svar, idet vi vender tilbage med eventuelle supplerende 
eller uddybende bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring i efteråret. 
 
Med henvisning hertil, skal vi foreløbigt bemærke følgende, idet vores fokusområde er 
ældre +60 år med handicap: 
 
Vi kan i Ældrerådet tilslutte os de seks overordnede målsætninger, da det er vores 
umiddelbare vurdering, at målsætningerne giver et godt grundlag for kommunens arbejde 
med at sikre, at borgere med handicap har mulighed for at leve et selvstændigt liv med høj 
livskvalitet. 
 
Samtidig er det vores opfattelse, at målsætningerne i høj grad forpligter kommunen til 
konkret og ambitiøst at arbejde med handicapområdet, også når målsætningerne foldes ud 
i de respektive indsatsplaner på de forskellige forvaltningsområder, og i forhold til den 
endelige og konkrete udmøntning/udførelse i forhold til borgerne. 
 
Vedrørende beskæftigelsesområdet skal vi bemærke, at det er vores opfattelse i forhold til 
at skabe den fornødne fremdrift for sagsbehandlingen og vurderingen af arbejdsevne, at 
alle de nødvendige oplysninger altid indhentes sådan, at der kan træffes kvalificerede og 
korrekte afgørelser. Empati og forståelse gør det således ikke alene, men er naturligvis 
grundlæggende forudsætninger for et tillidsfuldt samarbejde mellem borgere med 
handicap og kommunens medarbejdere. 
 
Ældrerådet vender tilbage med eventuelle supplerende bemærkninger i forbindelse med 
den offentlige høring i efteråret. 
 
Med venlig hilsen  
 
Pia Weise Pedersen   Michael Neumann  
Næstformand, Ældrerådet  Formand for Beskæftigelses-, Integrations- og 

Socialudvalget i Ældrerådet 


