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Indre By Lokaludvalg vil gerne rose udkastet til Københavns 

Kommunes Handicappolitik 2023-2026. Vi er enige i 

målsætningerne, der fremgår udkast til Københavns Kommunes 

Handicappolitik 2023-2026.  

 

Lokaludvalget opfordrer Socialudvalget til at gøre Teknik- og 

Miljøudvalget og Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at 

tilgængelighed og fremkommelighed for handicappede 

vanskeliggøres af udeserveringspolitikken. 

 

Udstedelsen af udeserveringstilladelser skal ske under hensyntagen 

til de konkrete tilgængeligheds- og fremkommelighedsforhold på 

stedet, hvor der søges udeserveringstilladelse til.  

 

Fremkommelighed på fortov skal bl.a. sikres ved at stille krav om, at 

der skal være en bred fri passage ved udeservering på fortov mindst 

svarende til kravet, der stilles til bredden af en døråbning i 

nybyggeri.  

 

Derudover skal vilkårene i udeserveringstilladelser håndhæves 

nidkært.  

 

Lokaludvalget opfordrer desuden Socialudvalget til at gøre Teknik- 

og Miljøudvalget og Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på 

• at der skal være et særligt fokus på vedligeholdelse af fortov, 

pladser, grønne arealer osv. omkring plejehjem, så 

plejehjemsbeboere trygt kan bevæge sig rundt i nærområdet. 

 

• at bymiljø skal indrettes, så det er inkluderende. Der er bl.a. 

behov for rolige omgivelser.  

 

• at køretilladelser til Hop on-Hop off busser skal indeholde 

vilkår, som tilgodeser kørestolsbrugere. 

Ovenstående forslag kan også indgå i handicappolitikken.  
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Derudover har lokaludvalget følgende bemærkninger og forslag til 

udkastet til handicappolitikken: 

• Lokaludvalget foreslår, at handicappolitikken indeholder et 

afsnit om tilgængelighed til offentlig transport og herunder om, 

at Københavns Kommune skal være foregangskommune på 

området, idet det er væsentligt for handicappedes livskvalitet at 

kunne benytte offentlig transport. 

 

• Lokaludvalget foreslår, at handicappolitikken indeholder et 

afsnit om, hvordan folk, der lider af lydfølsomhed, kan 

tilgodeses, jf. ovenstående om inkluderende bymiljø og jf. 

videnskabsjournalist Annette K. Nielsens bog "Med på en 

lytter: En rejse i lytningens univers": https://gad.dk/med-paa-en-

lytter. 

 

• Lokaludvalget foreslår, at man skal kunne komme i kontakt med 

hjemmehjælp-planlæggeren med mail og ikke kun pr. telefon. 

 

• I udkastet nævnes pladser i pavilloner til elever med ADHD og 

autisme. I lokaludvalget er vi skeptiske over for brugen af 

pavilloner til sådanne formål, da erfaringen er, at pavilloner med 

tiden går fra at være midlertidige til at være permanente. Der bør 

foreligge konkrete planer for, hvad der skal erstatte pavillonerne. 

 

• På side 4 i udkastet skriver man, at vi fortsat skal have fokus på, 

at størrelsen på Københavns Kommune ikke bliver en ulempe 

for borgere, der har brug for hjælp fra flere forskellige 

forvaltninger. Lokaludvalget bemærker, at kommunens størrelse 

i dette tilfælde er en fordel, fordi kommunen dermed har den 

fornødne ekspertise på området. 

 

• På side 6 i udkastet er der nævnt forhold, som man skal have 

fokus på over for børn og unge med handicap, der har højt 

fravær. Lokaludvalget foreslår, at nedbringelse af fraværet kan 

afhjælpes med kortvarig hjemmeskoling. 

 

• På side 7 i udkastet skriver man: ”Beskæftigelse er en væsentlig 

del af, at mennesker kan leve et selvstændigt liv med sociale 

relationer, mening i hverdagen og selvforsørgelse. Mange 

mennesker med handicap både kan og vil gerne have et arbejde, 

men oplever en række barrierer, som gør det svært. Det er 

vigtigt, at disse barrierer løbende nedbrydes, så flere har 

mulighed for at deltage, bidrage og udvide handlerummet, for at 

træffe beslutninger i deres egne liv. ” 

https://gad.dk/med-paa-en-lytter
https://gad.dk/med-paa-en-lytter
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• Lokaludvalget gør opmærksom på, at det ikke er selvskrevet, at 

beskæftigelse er en væsentlig del af, at mennesker kan leve et 

selvstændigt liv med sociale relationer, mening i hverdagen og 

selvforsørgelse. Derimod er det, at mennesker skal have noget 

fornuftigt og nyttigt at tage sig til, er væsentligt for et få et bedre 

liv. 

 

• Lokaludvalget foreslår, at næstsidste sætning på side 8 i udkastet 

formuleres: "Der er glædeligvis også flere borgere med 

handicap, som lever længere, men det betyder også, at flere får 

aldersrelaterede sygdomme og funktionsnedsættelser." 

 

Lokaludvalget har ikke haft borgerdialog om sagen, da den var i 

offentlig høring på Bliv Hørt-portalen. 

Med venlig hilsen 

Bent Lohmann, 

Indre By Lokaludvalg 


