
 
 

 
 
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Furesø kommunes handicappoliti-
ske redegørelse for perioden 2017-2021 
 

Dette høringssvar fremsendes på vegne af DH’erne i handicaprådet. 

 
Indledningsvis skal vi udtale tilfredshed med, at der er udarbejdet et dokument hvori forvaltningen 
gør et forsøg på at beskrive de vigtigste handicappolitiske indsatser på tværs af forvaltningsområ-
derne i perioden. 
 
Efter endt læsning står læseren imidlertid tilbage med blandede følelser. 
 
Generelt er indsatserne beskrevet vagt og upræcist og uden angivelse af konkrete resultater. 
Hvad var det konkrete grundlag indsatsen blev igangsat og udført efter? Hvad er borgerens per-
spektiv omkring målopfyldelse, en ændret livskvalitet, øget trivsel eller stress - tilgodeset behov 
for støtte og mulighed for at leve et værdigt og godt liv? Hvor det er relevant, skal den handicap-
politiske redegørelse gerne indeholde kvalitative og kvantitative effekter af igangsatte og gennem-
førte indsatser såvel som for de planlagte. 
 
Som læser oplever man en uskøn sammenblanding af emner, der har, og emner der IKKE har han-
dicappolitisk relevans! Fx er der omtale af sundhedsindsatser og beskæftigelsesindsatser, der IKKE 
sættes i relation til mennesker med handicap. Fremstillingen er mange steder præget af mang-
lende skelnen mellem handicap/sygdom/misbrug/usund livsstil/alderdom mv. Herved bliver det 
vanskeligt for læseren at se den røde tråd hvormed egentlige handicappolitiske tiltag har under-
støttet Vision Furesø i perioden. 
 
Det er opløftende at der indimellem er et korte, præcise og relevante afsnit, men nedslående når 
der omtales indsatser som er gennemført i tidligere periode.  
 
Fx er det misvisende at skrive, at der i indeværende periode er etableret en kørestolsrampe i Fa-
rum Kulturhus. Siden Kulturhuset åbnede i 1992, har det været en rampe, der udover kørestols-
brugere og mennesker med barnevogne anvendes af personalet til flytning af flyglet og stabler af 
stole, rulleborde med service og meget andet. Gennem en større ombygning gennemført 2013 el-
ler tidligere blev rampen forlænget og mindre stejl og derved meget mere egnet til sine mange 
formål – og til glæde for kørestolsbrugere. 
 



Områder som feks boligpolitik, etablering af en borgerrådgiverfunktion, forebyggelse og hjælp in-
denfor børnespecialområdet omtales meget lidt til trods for, at der er arbejdet meget indgående 
med emnerne i handicaprådet og byrådet. 
 
De første 15 sider af dokumentet er den reelle redegørelse, derefter oplistes planer og fremtidsvi-
sioner. Det er de 15 sider vi har fokuseret på at gennemgå med kommentarer, og vi stiller meget 
gerne op til et møde med forvaltningen og politikere, hvor der er mulighed for at give detaljerede 
eksempler i teksten som har forledt os til ovenstående kritiske udtalelser. 
 
For DH’erne i Handicaprådet er den handicappolitiske redegørelse et centralt dokument i forsøget 
på at opnå målene i Furesø kommunes handicappolitik. Det er vores håb, at en grundigere diskus-
sion af det foreliggende udkast kan medvirke til, at vi ikke fortsat taler forbi hinanden. 

Vi er derfor parate til at kaste tid og evner ind i arbejdet med at skabe grundlaget for et mere ret-
visende dokument. 

 

 

 

Furesø, den 8. juni 2021 

 

På vegne af DH’erne i Handicaprådet 

 

Sine Holm  
fmd. 


