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En hurtig intro i handicaprådets 
arbejdsgrundlag:  



Handicaprådets formål 

• At rådgive Furesø Byråd i alle handicaprelaterede 
spørgsmål. 

• At fungere som kontaktorgan mellem borgerne og 
Byråd ved tilrettelæggelsen af Furesø Kommunes 
handicappolitik. 

• At samarbejde med Furesø Byråd og kommunen i 
øvrigt om implementering af 
handicapkonventionen og Furesø handicappolitik. 

• At medvirke til debat om emner, der vedrører 
kommunens borgere med handicap, og emner, der 
kan medvirke til at forebygge unødige 
funktionsnedsættelser ved sygdom eller ulykker 

 



 
 Sammensætning af Furesø Handicapråd 

• Furesø Handicapråd består af otte medlemmer:  

 

- 4 fra Byrådet 

- 4 udpeget af DH Furesø, som skal sikre 
repræsentation af diverse handicapgrupper samt 
børn og voksne med handicap. 

 

• Endvidere vælges personlige stedfortrædere for 
både DH-repræsentanterne og 
Byrådsmedlemmerne 



 
Valg til Furesø Handicapråd  

 
 

• Valgperioden for Furesø Handicapråd er fire år og 
følger valgperioden for Byrådet.  

• DH-Furesø vælger selv sine fire medlemmer og 
personlige stedfortrædere af Furesø Handicapråd 
blandt Furesøborgere.  

• Furesø Handicapråd konstituerer sig med formand 
og næstformand. Ligeledes udpeges en til at 
varetage sekretærfunktionen og føre rådets 
økonomi. 

 



Visionen for Furesø Kommunes 
nuværende Handicappolitik  

• Handicappolitikken skal sikre, at der på alle fagområder 
bevidst ydes en indsats for, at Furesø Kommune arbejder for 
principperne i FN-konventionen om rettigheder for 
mennesker med handicap. 

• Furesø Kommune skal være udviklende, sikre effektivitet og 
sammenhæng mellem de forskellige fagområder, så borgere 
med funktionsnedsættelse kompenseres og oplever, at 
tilbuddene er koordinerede. 

• Der skal skabes muligheder for, at borgere med 
funktionsnedsættelse kan deltage aktivt i samfundslivet ud 
fra den enkeltes egne ønsker, muligheder og behov på lige 
vilkår med andre borgere. 

• Endelig skal Furesø Kommune sikre kvalitet, sammenhæng 
og retssikkerhed for borgere med funktionsnedsættelser. 



Handicappolitisk redegørelse 

Furesø Kommune udarbejder en handicappolitisk redegørelse 
midtvejs i Byrådsperioden, som:  

 

• belyser de indsatser, der har været på områder omfattet af 
politikken. Redegørelsen samt en status ved 
funktionsperiodens udløb skal anvendes med henblik på en 
eventuel revision og tilpasning af politikken i begyndelsen af 
den nye Byrådsperiode. 

• peger på nogle temaer for det handicappolitiske arbejde 
fremadrettet, som vil blive fulgt op ved funktionsperiodens 
udløb. 

• sendes til Handicaprådet til drøftelse og evt. kommentering. 
Udkastet sendes derefter til behandling i de politiske 
fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. 

 



Dialog er kernen i kommunens 
samarbejde 

Styringsdialoger 
på udvalgte 
områder 

Furesømodel for 
borger-
inddragelse 

Principper for bedre 
borgerdialog 



Furesømodellen for borgerinddragelse 



God vind til Furesø Kommunes  
nye handicapråd   


