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Økonomiforvaltningens bidrag til indsatsplan for 

handicappolitikken 2018-2022 

 

Resume 
Borgerrepræsentationen (BR) vedtog i februar 2018 en 

handicappolitik for Københavns Kommune gældende for perioden 

2018-2022 (jf. bilag 1). Handicappolitikken følges op af 

forvaltningsspecifikke indsatsplaner (ØKF’s bidrag ses i bilag 2), som 
de politiske udvalg skal godkende. 

 

Økonomiforvaltningens indsatsplan er fokuseret omkring to 

målsætninger, som skal bidrage til  

1) at skabe øget tilgængelighed for borgere med handicap til at 

påvirke samfundet og 

2) at udforme tilgængelighedsløsninger, så der sikres lige adgang for 

alle byens brugere til kommunale bygninger. 

 

Konkret vil Økonomiforvaltningen (ØKF) i arbejdet med den nye 

webplatform undersøge mulighederne for at gøre den mere anvendelig 

for borgere med handicap, herunder arbejde for at gøre mødemateriale 

til de politiske udvalg tilgængelige på kommunens hjemmeside for 

personer med synshandicap (målsætning 10). Samtidig etableres et 

løbende samarbejde mellem forvaltningerne og Københavns 

Ejendomme og Indkøb om løsninger, der kan skabe øget fysisk 

tilgængelighed til kommunale bygninger (målsætning 13). 

 

ØKF sendte i januar 2019 sit bidrag til indsatsplanen til 

Socialforvaltningen (SOF), der er ressortforvaltning for 

Handicappolitikken. ØU modtager først nu ØKF’s indsatsplan til 
godkendelse grundet en beklagelig procedurefejl. Såfremt ØU har 

ændringer eller ønsker til yderligere indsatser på området, kan disse 

tilføjes indsatsplanen.   

 

Indstilling 
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget 

 

1. at godkende Økonomiforvaltningens indsatser til Københavns 

Kommunes handicappolitik 2018-2022.  

 

Sagsfremstilling 
Socialforvaltningen (SOF) udarbejdede i samarbejde med de øvrige 

forvaltninger handicappolitikken for Københavns Kommune 

gældende for perioden 2018-2022. Den blev vedtaget af BR den 1. 

februar 2018.  
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Som det fremgår af BR’s beslutning af 1. februar 2018 har de 

respektive forvaltninger bidraget med input og inspiration til de 

målsætninger, som særligt vedrører den pågældende forvaltning. I 

udarbejdelen af den nye politik har SOF inviteret og involveret 

centrale aktører og interessenter, herunder borgere og foreninger på 

handicapområdet. 

 

Selve handicappolitikken angiver rammen samt de overordnede 

indsatsområder og skal følges op af konkrete indsatsplaner. Det er de 

respektive forvaltningers ansvar at udarbejde disse planer, som også 

skal godkendes i de stående fagudvalg. 

På den baggrund – og efter handicappolitikkens vedtagelse – 

anmodede SOF således forvaltningerne om at tage stilling til 

forvaltningsspecifikke indsatser til brug for realisering af 

handicappolitikkens målsætninger og efterfølgende orientere SOF om 

dem. ØKF sendte sit bidrag til SOF i januar 2019. 

 

Løsning 
ØKF ønsker at bidrage aktivt til, at København er en by, hvor alle har 

mulighed for at deltage i samfundslivet og leve det liv, de ønsker. På 

den baggrund støtter ØKF op om KK’s vedtagne handicappolitik, der 

har som ambition, at borgere med handicap har mulighed for at leve et 

selvstændigt liv med høj livskvalitet. 

 

ØKF har generelt begrænset direkte kontakt med borgere og brugere, 

herunder borgere med handicap. ØKF vuderer dog, at det på to af 

målsætningerne er muligt at bidrage til opfyldelse af dem og dermed 

også sikre, at ØKF bidrager til realiseringen af den samlede 

Handicappolitik. Det drejer sig om følgende målsætninger: 

  

 Målsætning 10: Borgere med handicap skal via fysisk, psykisk 

og digital tilgængelighed have de samme muligheder for at 

påvirke samfundet som de øvrige borgere i København. 

 Målsætning 13: Kommunen skal indarbejde og udforme 

tilgængelighedsløsninger som en integreret del af arkitekturen, 

så der sikres lige adgang og gode oplevelser for alle byens 

brugere. 

 

For at imødekomme målsætningerne har ØKF udarbejdet en 

indsatsplan. Indsatsplanen indeholder to indsatser, der knytter sig hhv. 

til målsætningen om at skabe øget tilgængelighed for borgere med 

handicap til at kunne påvirke samfundet (målsætning 10), samt 

målsætningen om at udforme tilgængelighedsløsninger, så der sikres 

lige adgang for alle byens brugere til kommunale bygninger 

(målsætning 13). 

 

Målsætning 10 – skabe øget tilgængelighed for borgere med handicap 

til at kunne påvirke samfundet 

ØKF vil i arbejdet med den nye webplatform undersøge mulighederne 

for at gøre den mere anvendelig for borgere med handicap, herunder 
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arbejde for at gøre dagsordener for Borgerrepræsentationen, 

fagudvalg, lokaludvalg mv. i kommunen tilgængelige på kommunens 

hjemmeside for personer med synshandicap.  

 

Formålet er, at personer med handicap opnår øget tilgængelighed til 

mødemateriale for politiske udvalg mv., og at de dermed har de 

samme muligheder for at påvirke beslutninger i kommunen som andre 

borgere. 

 

Målsætning 13 – udforming af tilgængelighedsløsninger, så der sikres 

lige adgang for alle byens brugere til kommunale bygninger 

ØKF vil sikre et løbende samarbejde mellem Københavns Ejendomme 

og Indkøb og de enkelte forvaltninger om løsninger med henblik på 

øget fysisk tilgængelighed til kommunale bygninger (f.eks. 

handicapparkeringspladser, elevatorer, automatiske døråbnere mv.). 

Formålet er at skabe større tilgængelighed for personer med handicap 

til kommunens bygninger. 

 

ØKF anser de to bidrag for at være relevante og konkrete for personer 

med handicap og forventer, at de vil være med til dels at styrke 

tilgængeligheden til demokratiske processer i KK, dels løse en række 

praktiske udfordringer i hverdagen. 

 

Økonomi 
Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

 

Videre proces 
Såfremt ØU godkender indsatserne i ØKF’s indsatsplan på 
handicapområdet, vil ØKF igangsætte aktiviteter mhp. at opfylde 

planen.   

 

Der afholdes i efteråret 2020 en midtvejsevaluering for dels at have en 

status på realiseringen af Handicappolitikken, dels at få sat fokus på 

erfaringerne med at arbejde på tværs for at sikre en helhedsorienteret 

indsats. I midtvejsevalueringen inviteres både borgere, politikere, 

interesseorganisationer og forvaltningsrepræsentanter til drøftelser. 

 

Bilag 

 
Bilag 1: Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 

 

Bilag 2: Økonomiforvaltningens bidrag til indsatsplan for 

handicappolitikken 


