
   

 

 

Å rsberetning for Furesø Handicapra d 
2020 

 
Indledning 

Handicaprådet har i 2020 varetaget en lang række opgaver. Ud over ordinære møder i rådet, har 

medlemmerne været repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper, eller har søgt afklaring af forskellige 

spørgsmål direkte i forvaltningen eller i dialog med politikerne mm. 

 

Da Danmark midt marts lukkede ned som følge af Covid-19 pandemien betød det, at et af møderne blev 

delvist virtuelt og et andet møde helt aflyst. 

 

Medlemmer af Furesø Handicapråd 

Der er ikke sket ændringer på medlemssiden i 2020. 

Medlemmernes personlige stedfortrædere er anført i parentes. 

 

Fra Furesø Byråd 
Øjvind Vilsholm (Niels Bjerre Degn) - næstformand 

Bettina Ugelvig Møller (Henrik Poulsen)  

Carsten Svensson (Berit Torm) 

Matilde Powers (Lene Bang) 

 

Fra Danske Handicaporganisationer 
Sine Holm (Karin Andersen) - formand 

Dorthe Stieper (Lise Frantzen) 

Karin Beyer (Mai-Britt Larsen) 

Rasmus Frimodt (Marianne Rosenvold) 

 

Årets møder 

Handicaprådet havde planlagt at holde 6 ordinære møder i 2020. Et enkelt møde blev aflyst grundet den 

akutte nedlukning af Danmark pga. Covid-19 pandemien.  

Mødedatoerne var berammet til følgende: 

 torsdag d. 23. januar kl. 17-19.30 

 torsdag d. 12. marts kl. 17-19.30 (aflyst) 

 torsdag d. 28. maj kl. 17-19.30 (delvist virtuelt) 

 torsdag d. 27. august kl. 17-19.00 (Borgmestermøde) 

 torsdag d. 27. oktober kl. 17-19  

 torsdag d. 26. november kl. 17-19 
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Årets temadrøftelser 

Til de ordinære møder har Handicaprådet planlagt en temadrøftelse med eller uden eksterne oplægsholdere. 

 Inklusionsområdet - hvordan går det med omstruktureringen til KIL? v. Helle Saabye Pedersen 

 Visitationen – organisering og opgaver v. Sanne Maj Hansen. 

 Bofællesskaber, v. Maria Røgeskov, forsker ved Det nationale forsknings- og analysecenter for 

velfærd 

 Ideerne bag BPA-ordningen – v. Jeppe S. Kerckhoffs, Afdelingschef i Dansk Handicap Forbund 

 Det specialiserede voksenområde, v. centerchef Charlotte Kruse Lange og afdelingsleder Sune 

Blom 

Invitationer/arrangementer og arbejdsgrupper 

Handicaprådet modtog invitationer gennem året. Der kan blandt andet nævnes: 

 Indflytningsfest for Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen d. 31. januar 

 Handicaprådenes dag d. 25. februar 

 Workshop om Movias mobilitetsplan 2020 d. 6. februar 

 Afrapportering fra § 17 stk. 4 udvalget om trafiksikkerhed, fremkommelighed og mobilitet.  

 HR repræsentation i arbejdsgruppe vedr ombygning af Hareskovhvile/nyt botilbud Søndersø 

 Event Flyvestationen på hjul (aflyst) 

 Strategi for ladestandere til el-biler i Furesø Kommune 

 Høring af busbestilling 2021 

 HR repræsenteret i arbejdsgruppe vedr nyt botilbud Syvstjernevænge 

 Manglende tilgængelighed til midlertidigt testcenter i Musikhuset Farum 

 Henvendelse fra det centrale handicapråd/VIVE- har din kommune lavet særlige tiltag for at fremme 

tillid og inddragelse i relation til borgere med handicap og deres pårørende? 

 Idéer til fremtidens Furesø 2030 

 Sine Holm er inviteret til at være medlem af ansættelsesudvalg for nyoprettet stilling som 

borgerrådgiver 

 

Endvidere arrangerede Furesø Handicapråd og Center for Børn og Voksne den 5. marts et seminar med 

ekstern foredragsholder Annette Due Madsen, hvor unge med funktionsnedsættelser og deres forældre blev 

inviteret til møde om fremtidens overgang fra barn til voksen med handicap. 

 

Fra anbefalinger til byrådet til konkrete resultater 

1. Det lykkedes at få byrådet til at afsætte et beløb på budgettet for 2021 – 2023 til ansættelse af en 

borgerrådgiver. Handicaprådet er løbende kommet med input til, hvilke opgaver borgerrådgiveren skal 

udføre. Stillingen er opslået, og rådets formand er medlem af ansættelsesudvalget. 

 

2. Med en målrettet indsats lykkedes det at få beløbet på budgettet til tilgængelighedspuljen forhøjet fra 

500.000 kr. om året til 900.000 kr. om året med virkning fra 2021. 

 

 

Tilgængelighedsfokus 

 Alvorlige tilgængelighedsproblemer nedenfor Akacietorvet, hvor der bl.a. mangler en 

fodgængerovergang 

 Problematiske adgangsforhold til Farum Bibliotek under skærpede coronarestriktioner 

 Manglende tilgængelighed til det mobile testcenter i Farum Musikhus (nov. og dec.) 
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 Manglende information om tilgængelighed og manglende tilgængelighed til de faste testcentre og de 

kommende vaccinationscentre i Region H. 

 

Mange konkrete sager om tilgængelighed i forbindelse med byggerier og kommunale anlæg behandles 

fortsat – efter aftale – i regi af DH-Furesø. 

 

 

Årets presseklip 

Handicaprådet har også været i pressen for at skabe opmærksomhed i forhold til området og til sit arbejde. 

Der kan blandt andet nævnes: 

 

Pressemeddelselse fra rådet - Handicapråd fik svar om kommunens forhandlinger med bo- og 

aktivitetstilbud, orientering om brug af de såkaldte eksterne provisionslønnede konsulenter. 

 

Debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis – Stop besparelserne på handicapområdet 

 

Høringssvar 

Handicaprådet har modtaget oplæg til politiske beslutninger og har indgivet høringssvar på disse områder: 

o Budget 2021 

o Høring af Movias Mobilitetsplan 2020 

o Borgerrådgiverfunktionen 

o Serviceniveau på Børnehandicapområdet 

 

Foretræde i de politiske fagudvalg 

DH’erne i Handicaprådet havde foretræde for hovedparten af de politiske fagudvalg i 2019, og for de sidste i 

2020. 

 Der var foretræde for UBE (Udvalget for beskæftigelse og erhverv) d. 14. januar 2020 

 Det planlagte foretræde for UDI (Udvalget for digitalisering og innovation) blev udskudt til den 18. 

august hvor det igen var muligt at mødes fysisk (med afstand). 

Handicaprådet stiller sig gennem året til rådighed for fagudvalgene iforhold til sparring og dialog på deres 

område. Bl.a. henviste rådets repræsentanter ved dialogmøderne til udvalgenes forpligtelse til at levere 

handicappolitiske redegørelser. 

 

Furesø Kommune vil primo 2021 på baggrund af dialogmøderne mellem Handicaprådet og alle fagudvalgene 

udarbejde en status på de udvalgte indsatsområder. Status sammenfattes i en handicappolitisk redegørelse. 

Der indgås dialog med forvaltningen og Handicaprådet om proces og model herfor. 
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