
   

 

 

Å rsberetning for Furesø Handicapra d 
2021 

 
Indledning 

Handicaprådet har i 2021 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. 

 

Som følge af Covid-19 pandemien betød det, at afholdelse af møderne har været en kombination af virtuelle 

møder og med fysisk fremmøde.  

 

Medlemmer af Furesø Handicapråd 

Der er ikke sket ændringer på medlemssiden i 2021. 

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 Lauritzen (Marianne Rosenvold) 

 

Årets møder 

Handicaprådet havde planlagt at holde 7 ordinære møder i 2021.  

Mødedatoerne var berammet til følgende: 

 tirsdag d. 12. januar kl. 17-19.30 

 torsdag d. 11. marts kl. 17-19.30 

 tirsdag d. 13. april kl. 17-19.30  

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

 torsdag d. 26. august kl. 17-19.30 

 torsdag d. 14. oktober kl. 17-19.30  

 torsdag d. 25. november kl. 17-19.30 

Der blev afholdt et ekstraordinært møde tirsdag 6. juli kl. 16-17.00, hvor det blev aftalt, at besøge 

Autismecenteret den 4. august kl. 16-17.  

 

 

 

http://www.furesoe.dk/Handicap/Handicapraad


   

Årets temadrøftelser 

Til de ordinære møder har Handicaprådet planlagt en temadrøftelse med interne og eksterne oplægsholdere. 

 

 Chalotte Glintborg (Aalborg Universitet) med oplægget ”Grib mennesket i en recovery orienteret 

rehabiliteringspraksis 

 Marie Lenstrup (Pårørende Danmark) med oplægget ”Pårørendes vilkår” 

 Dorthe Hölck (Go Between v. Dorthe Hølck) ”Skoleværing og arbejdet med at styrke skoleglæde 

 Flemming Meilby Pedersen (Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg) med oplægget 

”Udmøntningen af tilgængelighedspuljen”  

 Helle Saaby Pedersen (Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse) med oplægget ”Arbejdsgang 

og forløb fra barnets indstilling til visitation til et specialtilbud, og til barnet kan flytte til 

specialskole”  

Invitationer/arrangementer og arbejdsgrupper 

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

 Arbejdsgruppe omkring botilbuddet Søndersø 

 Møde om IBSØ – parkering og udearealer 

 Ansættelsesudvalg af borgerrådgiver 

 Workshop for medlemmerne af § 17, stk. 4 udvalg vedr. udkast til Trafik- og mobilitetsplan 

 Styringsdialog om udmøntning af udvidelsesforslaget målrettet ældre med særlige plejebehov 

 Drøftelse af analyse og handleplan for plejeboliger og øvrige visiterede boliger 

 Proces og model for den handicappolitiske redegørelse 

 Drøftelse af udkast til nyt boligkatalog 

 Handicaprådets proces med den digitale inddragelsesplatform. 

 

Miljøministeriet har i en partnerskabsaftale med SIND etableret projekt ”Frisk i Naturen”. Handicaprådet 

blev sat i kontakt med Erik Sørensen fra "Frisk i Naturen" op inviterede både byråd og relevante 

forvaltninger ud på Naturskolen Fiskebæk for at blive inspireret til at komme i gang med at indtænke brugen 

af naturen i det daglige arbejde og praksis ift. psykisk sårbare borgere m.fl.  

 

Fra anbefalinger til byrådet til konkrete resultater 

1. Samarbejdet med Flemming Meilby Pedersen om udmøntning af den øget tilgængelighedspulje 

2. Samarbejdet med borgerrådgiver Vibeke Krohn om at udbrede kendskabet til hendes ansættelse og 

virke. 

 

Tilgængelighedsfokus 

Den løbende prioritering af sager om registrering af og udbedring af tilgængelighedsmangler i kommunale 

ejendomme foretages løbende i Furesø Kommunes Tilgængelighedsgruppe, hvor Karin Beyer og Lotte 

Pehrsson repræsenterer DH-Furesø. Handicaporganisationerne inddrages derudover løbende i vurderingen af 

tilgængelighedsforhold i forbindelse med fx. vejprojekter, lokalplaner, ansøgninger om dispensation fra 

Bygningsreglementet m.m. 

 

Handicaprådet har i det seneste år engageret sig i tilgængelighedssagen og er blevet orienteret om behov og 

muligheder for forbedringer af tilgængeligheden på bl.a. skoler og dagsinstitutioner gennem instruktive 

oplæg ved Flemming Mejlby Pedersen, Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg. 

 

Disse møder har demonstreret, at behovet er betydeligt større end hvad den hidtidige “tilgængelighedspulje” 

på 500.000 kr./år har kunnet dække. Handicaprådet har derfor med stor tilfredshed konstateret at der har 

været politisk vilje til at forøge puljen til 900.000 kr. for de kommende år. 

http://www.furesoe.dk/Handicap/Handicapraad


   

 

 

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: 

 

 Debatindlæg i Furesø avis 7 juli om at Handicaprådet går ind i sagen om Autismecenteret 

Debatindlæg i Furesø Avis 7. juli 2021 

 

Høringssvar 

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

o Udmøntning af U1 USS – Omsorgsfuld ældrepleje – værdig ældrepleje 

o Bæredygtighed ctr. Tilgængelighed 

o Handicappolitisk redegørelse 

o Partnerskabsaftale mellem Furesø Frivilligcenter og Furesø Kommune 

 

Evaluering af rådsperioden 2018-2021 

Handicaprådet har evalueret rådsperioden. Medlemmerne har forholdt sig til følgende op til årets sidste 

rådsmøde: 

 at invitere de nye udvalg eller udvalgsformænd til dialog på et handicaprådsmøde 

 at reducere antallet af oplæg fra eksterne foredragsholdere og i stedet tage flere drøftelser og 

dialog med forvaltningen om konkrete forhold og tiltag i kommunen. 

 

http://www.furesoe.dk/Handicap/Handicapraad
https://www.sn.dk/furesoe-kommune/furesoe-handicapraad-gaar-ind-i-sagen-om-autismecenteret/

