
Onsdag den 11. oktober kl. 19.00-21.30
Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, Festsalen, 1599 København

Vi står i november over for et meget vigtigt valg. Handicapområdet har de seneste år været udsat for besparelser, der bl.a. har med-
ført at borgere med handicap får mindre pleje og at kvaliteten heraf er forringet. 
Når borgerne i Københavns Kommune skal sætte deres stemme ved en lokal repræsentant er det derfor relevant at vide, hvilken 
handicappolitik de forskellige kandidater vil kæmpe for. 

PROGRAM
19.00-19.05 Velkomst ved Janne Sander, Formand for Handicaprådet København

19.05-19.40 Partiernes kandidater præsenterer deres handicappolitik – 4 minutter til hver

19.40-21.05 Debat med fremmødte i salen

21.05-21.25 Partiernes kandidater får afrundende bemærkning – 2 minutter til hver

21.25-21.30 Tak for i aften og godt valg til alle!

ORDSTYRER Mogens Wiederholt, Direktør Spastikerforeningen

KØBENHAVNS HANDICAPRÅD OG DH KØBENHAVN 
INVITERER TIL VALGARRANGEMENT

DELTAGERE 

 Socialdemokratiet; Jesper Christensen

 Venstre; Karina Rohrberg Jessen

 Liberal Alliance; Alex Vanopslagh

 Radikale; Mia Nyegaard

 Konservative; Susanne Møller

 Dansk Folkeparti; Carl Christian Ebbesen

 Alternativet; Niko Grünfeld

 Enhedslisten; Bente Møller

 SF; Sisse Marie Welling

Vi er interesserede i at høre, hvordan kandidaterne placerer sig politisk i forhold til en række forhold der har afgørende betydning for 
borgere med handicap i Københavns Kommune. Bl.a.:

Arbejdsmarkedet: Jobskabelse / flexjob • Boliger: Botilbud / fleksible boliger til ældre med handicap / manglende tilgængelige boliger 
generelt • Frivillighedspolitik: Udarbejdelse af politik på handicapområdet • Handicapkompensation: Afbureaukratisering / 
koordinering / sammenhæng i forvaltningerne • Hjælpemidler: Hurtigere sagsbehandling / fokus på forbrugsgoder m.v. • Forskning: 
Udvikling og øget anvendelse af ny teknologi og smarthomes • Uddannelse og fritid:  Varieret udbud af ungdomsuddannelser / fritids-
tilbudsvifte til bred målgruppe • Offentlig transport: Tilgængelighed til offentlig transport / individuelle kørselsordninger •  
Tilgængelighed: Tilgængelighedkoordinator / overholdelse af bygningsreglement / øget tilgængelighed

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding senest den 3. oktober på mail: handicapraad@sof.kk.dk 

Med venlig hilsen

Janne Sander, Formand for Handicaprådet & Sven Knudsen, Formand for DH København




