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Høring vedr.Frederiksberg Kommunes Handicappolitik 2019-2022.

Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet på Frederiksberg takker for 
høringen vedr.Frederiksberg Kommunes Handicappolitik 2019-2022.

Handicappolitikken bygger på den Handicppolitik, der har været 
gældende i de sidste 4 år.

Den har fungeret fint og været med til at gøre borgere, forvalting og 
politikkere på Frederiksberg endnu mere opmærksom på, at en borger 
med handicap er ligeværdig og selvstændig – ligesom alle andre borgere 
i kommunen.

Forvaltningen har udarbejdet et fint forslag til Politikken for den 
kommende periode. På baggrund af den workshop, der blev afholdt i 
foråret 2018, er der indarbejdet yderligere fokuspunkter især på området 
børn med handicap.

Handicaprådets Brugerrepræsentanter har udtrykt ønske om, at 
Politikken blev lidt mere konkret knyttet til aktiviteter og ønsker til 
Frederiksberg Kommune. Som den står nu kunne forslaget til 
Handicppolitik med indsættelse af et andet kommunenavn nogle få steder 
være et udmærket forslag til en handicappolitik i en hvilken som helst 
kommune.Der er altså ikke noget specielt for Frederiksberg Kommune. 
Brugerrepræsentanterne kunne derfor godt tænke sig en beskrivelse af 
særlige tilbud for borgere med handicap fra f. eks. F86, beskæftigelse på 
særlige vilkår på Peter Bangs Vej eller Sundhedscentret på Stockfletsvej. 
Dette som forslag udover de endnu mere konkrete forslag, der ligger i 
udkast til ”Handicappolitikkens Handleplan 2019”

Handicappolitikken kunne også medtage tilgængelighed på det kulturelle 
område med angivelse af navnet på den /de kultur – og fritidsinstitutioner, 
hvor man i den kommende periode vil gøre en særlig indsats. 

Udover de kommentarer, der er indskrevet med rødt i udkastet til 
handicappolitikken, har Brugerrepræsentanterne et par sproglige 
ændringsforslag:



Overskrifterne i punkt 2 og 3 forslår vi ændret så det hedder…i livet for en 
borger med handicap.
Vi vil foreslå at man bruger ordet ”handicap” også som flertalsbetegnelse.

Sidst men ikke mindst kunne det stadig være ønskeligt at slippe for 
ordene ”civilsamfund” og ”samskabelse”. Kunne vi ikke bare få ”samfund” 
og ”samarbejde”?

Handicaprådets Brugerrepræsentanter glæder sig til at følge 
Handicappolitikkens og Handleplanens vej gennem systemet og stiller os 
naturligvis til rådighed for besvarles af spørgsmål og med yderligere 
kommentarer.

På vegne af Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Kommunes 
Handicapråd.
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