
   

 

 

Å rsberetning for Furesø Handicapra d 
2019 

 
Indledning 

Handicaprådet har i 2019 varetaget en lang række opgaver. Ud over ordinære møder i rådet, har 

medlemmerne været repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper og lignende. 

 

Medlemmer af Furesø Handicapråd 

Øjvind Vilsholm genindtrådte i Furesø Handicapråd i august og fik overdraget næstformandsposten fra 

Matilde Powers. Helle Valentin var stedfortræder for Øjvind Vilsholm og trådte ud af Handicaprådet den 1. 

august 2019. 

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 har holdt 8 ordinære møder i 2019 fordelt på følgende datoer: 

 torsdag d. 24. januar kl. 17-19.30 

 torsdag d. 14. marts kl. 17-19.30  

 torsdag d. 23. april kl. 17-19.30 

 torsdag d. 27. juni kl. 17-18 

 torsdag d. 22. august kl. 17-19.30 

 torsdag d. 3. oktober kl. 17-19 (Borgmestermøde) 

 torsdag d. 31. oktober kl. 17-19 

 torsdag d. 28. november kl. 17-19 

 

 

 

 

 

 

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


   

Årets temadrøftelser 

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

 Temadrøftelse om overgang fra barn til voksen med funktionsnedsættelse 

 

 Temadrøftelse v. Kirsten Callesen, psykolog og leder af Psykologisk Ressourcecenter, om ”Sårbare 

børn og unge; Hvad sker der? Hvad gør vi? 

 

 Beskæftigelse til mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser"  

Oplæg v. Susanne Gram-Hanssen fra ” Et godt liv nu” 

 

 Drøftelse af USU’s beslutning om ”Afrapportering: Flere elever skal fastholdes i et alment 

skoletilbud” v. Helle Saabye fra Center for Dagtilbud og Skole (KIL) 

 

 Beskæftigelsesområdet v. Flemming Sommer   

 Jobinplace – tilbud til unge aktivitetsparate borgere, som har behov for en helhedsorienteret 

indsat, som kan bringe dem i uddannelse eller arbejde 

 Sammenhængende borgerforløb – Furesø Kommunes egen indsats for borgere med indsats 

fra både Jobcentret og Center for Børn og Voksne, hvor der ligeledes er et job eller 

uddannelsessigte. Indsatsen er udviklet under frikommuneforsøget 

 KUI – Den Kommunale Ungeindsats. 

 

 Borgerrådgiver  

 

 Visitationen, v. Annelia Fähnrich Jensen 

 

 SØM - den socialøkonomiske investeringsmodel v. Karsten Storgaard Bjerre fra KL og Københavns 

Universitet. 

 

 Handicaprådet har besluttet fortrinsvis, at behandle overordnede emner vedrørende tilgængelighed i 

tillid til, at DH´s tilgængelighedsgruppe behandler de mange enkeltsager på området i 

overensstemmelse med Furesø Handicappolitik. 

Invitationer og arrangementer 

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

 Dialogmøde med Center for Sundhed og Seniorliv om” Tilbud og muligheder inden for sundheds-, 

aktivitets- og rehabiliteringsområdet” 

 Borgermøder om nyt botilbud på Syvstjernevænge 

 Udbygning af plejecenter Lillevang 

 Styringsdialog med Center for Dagtilbud og Skole 

 

Landsforeningen Autisme, SIND og Landsforeningen LEV afholdte 2 arrangementer med Kirsten Callesen 

den 28. august 2019, med temaet "Vores børn og unge - hvordan sikrer vi deres trivsel?".  

Medarbejdere og borgere i Furesø Kommune var inviteret. 

  

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: 

 

 Handicaprådet var medarrangør af foredrag med Kirsten Callesen og inviterede til foredrag for 

ansatte og forældre 

 Handicaprådet har haft fokus på brugen af ”no cure, no pay-konsulenter” på handicapområdet. 

Høringssvar 

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

o Budget 2020 

o Høringssvar vedr. ny sundhedsaftale (gennemgang v. Marianne Fels fra CSS) 

o Genudbud af diabeteshjælpemidler 

o Genudbud af genbrugshjælpemidler 

Foretræde i de politiske fagudvalg 

DH’erne i Handicaprådet havde foretræde i de fleste politiske fagudvalg. 

Formålet var at invitere til dialog om nogle af Handicaprådets mærkesager, samt at opfordre fagudvalgene til 

at bruge den viden DH Furesø kan mønstre. 

Fagudvalgene har en særlig forpligtigelse til hvert år at skrive den handicappolitiske redegørelse, dvs. 

rapportere om hvordan man inden for udvalgets område har gjort noget ekstra for at leve på til Furesø 

kommunes Handicappolitik. 

 UDF d. 3 september 

 UNMG d. 7 november  

 UBB d. 7 november 

 USS d. 3 december 

 KFI d. 3 december 

 USU d. 4 december 

 UBE planlagt til d. 14 januar 2020 

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

