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Indledning
Siden 1. april 2006 er det fastsat i loven, at alle landets kommuner har pligt til at etablere et
handicapråd på kommunalt niveau.
I Fredensborg Kommune er der fokus på handicapområdet, hvilket tydeligt fremgår af
styrelsesvedtægten, hvor det er bestemt, at handicapaspektet skal tænkes ind i alle udvalg.
Handicaprådet deler opfattelsen af, hvor vigtigt det er at medtænke handicapaspektet på samtlige
områder. Det drejer sig ikke udtømmende om institutioner, skole, uddannelse, bolig, fritid, erhverv,
økonomi og social- og sundhedsområderne, jf. i det hele FN´s Handicapkonvention.

Formål
Handicaprådet er et rådgivende organ, som tilstræber konsensusudtalelser, der skal rådgive Byrådet i
spørgsmål af handicappolitisk karakter. Herudover er rådet et bindeled mellem borger og byråd om
lokale forhold, der relaterer sig til mennesker med handicap. Rådet beskæftiger sig med
handicappolitiske sager på tværs af alle områder i kommunen.
Der er naturligvis også fokus på de økonomiske midler. Der vil derfor fra politisk side fortsat være
behov for politiske prioriteringer for at få økonomien på rette kurs. Her har rådet ligeledes en stor
betydning i forhold til at rådgive Byrådet således, at det i videst muligt omfang undgås at forringe
vilkårene for personer med handicap. Rådet vil også medvirke til en dialog om pengene kan bruges
bedre.

Rådets medlemmer
Handicaprådet i Fredensborg består af 14 medlemmer.
Rådet konstituerer sig med et formandskab, der består af formand og næstformand.
Medlemmerne var pr. 31/12-2016:
7 udpeget af Byrådet:
Kristian Hegaard (B), Formand
Pia Bødtker (A)
Christian de Jonquiéres (C)
Christen Amby (F)
Charlotte Bie (V)
Flemming Rømer, i perioden erstattet af Jørgen S. Elleboe (O)
Bjørn Svensson (Ø)
7 brugerrepræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH):
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Jens E. Andersen, Næstformand
Lis Kofoed
Lilly Christensen
Birthe Svensson
Dorthe Nielsen
Inga M. Lind-Madsen
Nete Kegel, i perioden erstattet af Inge Zeisner.

Handicaprådets arbejdsopgaver
Arbejdet falder primært i to dele; høringssvar og sager, som rådet tager op af egen drift.

Høringssvar.
Handicaprådet er eksempelvis blevet orienteret om tilgængelighedsforholdene i Klimaprojekt Kokkedal.
Det er en positiv tendens, at Handicaprådet involveres, hvilket blandt andet skyldes den øgede
tværgående tænkning af tilgængelighed ved tilgængelighedskoordinatoren. Rådet udtrykte her stor
anerkendelse af arbejdet med tilgængelighed i alle dets facetter i klimaprojektet, der understreger, at
arkitektur og tilgængelighed ikke er hinandens modsætninger. Derudover har Handicaprådet i
forbindelse med udviklingen af en tilgængelighedsplan været på besigtigelsestur, hvor man afprøvede
tilgængelighed i en rute ved rådhuset med over 20 nedslagspunkter, hvor flere gående eksempelvis
prøvede en kørestol eller en blindestok og herved kunne iagttage almindelige
tilgængelighedsudfordringer. Denne besigtigelse var et kick-off arrangement, der markerede starten på
et stort projekt om en tilgængelighedsplan. Denne vil efterfølgende kunne benyttes som standard og
rådgivning ved fremtidigt arbejde med tilgængelighed i kommunen.
Herudover er rådet blevet inddraget gennem budgetorientering både før budgetdrøftelserne om de
økonomiske rammer og principper herfor samt efterfølgende om det politiske forlig. Arbejdet
tilrettelægges således, at der i rådet foretages en generel drøftelse af budgettet, mens det konkrete
høringssvar udformes af DH medlemmerne af Handicaprådet, idet det er vanskeligt for politikerne at
afgive høringssvar til et budget, man selv skal vedtage. Dette har været praksis i alle årene for
Handicaprådets virke.
Herudover har Handicaprådet været hørt i forbindelse med revision af politikker for
sundhedspolitikken, handicappolitikken og psykiatri- og misbrugspolitikken. Da der var tale om revision
af tidligere politikker, var der ikke de store materielle indvendinger, idet Handicaprådet ved udviklingen
af politikkerne i sidste periode var meget inde over ved diverse workshops. Handicaprådet anbefaler i
den forbindelse, at man i næste periode ligeledes evaluerer brugen af politikker.
Derudover har Handicaprådet været hørt i forbindelse med den årlige rammeaftale på det
specialiserede socialområde.

Side 3 af 9

Sager, som er taget op af egen drift.
De spørgsmål, som rådet af egen drift tager op, anser rådet for at være en væsentlig del af sit arbejde.
Der sker på denne måde en synliggørelse af rådets berettigelse og handicapproblemstillinger.
Handicaprådet har bl.a. ønsket at få belyst udvikling om antallet af tildelte førtidspensioner,
socialpædagogisk støtte under ferie og visse ferie og udflugter, ligesom Handicaprådet har taget
spørgsmålet om ledsagerordning for pensionister op.
Handicaprådet har endvidere fulgt og overordnet drøftet revisionen af voksenbestemmelserne i
Serviceloven, der har været genstand for politisk forhandling på landsplan. Her noterede rådet sig med
stor tilfredshed, at det fremlagte princip om en tilbudsvifte eller tilbudskatalog blev taget af bordet.
Der har været stor modstand mod dette, da dette ellers ville fjerne en række af de basale rettigheder,
der kan gøres gældende i dag. Endvidere noterer rådet sig, at der stadig kan foretages en
rehabiliterende og helhedsorienteret indsats.
Derudover foretager Handicaprådet årligt prioriteringer inden for tilgængelighed gennem den afsatte
tilgængelighedspulje til fremme af sådanne initiativer. Endvidere har DH’s tilgængelighedsgruppe et
løbende samarbejde med tilgængelighedskoordinatoren.
Ydermere har rådet haft besøg af tidligere formand for DH, Stig Langvad, til et inspirationsoplæg for,
hvordan man kan arbejde med FN’s handicapkonvention i en kommune.
Handicaprådet har yderligere drøftet den GAP-analyse, der blev fremlagt på Det Centrale Handicapråds
Årsmøde 2016. ”GAP”-udtrykket kommer af, at undersøgelsen viser, at der er stor forskel – altså et
stort gap – mellem, hvordan sagsbehandler og borger oplever sagsbehandlingen. Det er ikke til at
fastslå præcist, om et sådan ”gap” også er oplevelsen i Fredensborg, men resultaterne i analysen var
imidlertid så signifikante og bemærkelsesværdige, at det vil indgå i rådets arbejde for 2017, hvordan
man kan skabe en ensartet opfattelse af sagsbehandlingen, da dette utvivlsomt er i alles interesse.

Uddeling af en handicappris.
Trods en undtagelse sidste år blev årets handicappris igen i år uddelt handicapprisen på FN’s
handicapdag 3. december. I år blev prisen tildelt Stig Langvad for hans mangeårige arbejde
internationalt såvel nationalt vedrørende forhold for mennesker med handicap. Stig Langvad
har gennem mange år været formand for Danske Handicaporganisationer og sidder også i
FN’s handicapkomité. At en lokal borger har ydet og yder så markant en forskel for
mennesker med handicap har priskomitéen haft til hensigt at hylde.
Processen for udvælgelsen er, at rådet nedsætter en priskomité bestående af to politikere, to
repræsentanter fra DH og en sekretær fra administrationen.
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Planer for 2017.
Handicaprådet ønsker som det fremgår af ovenstående et fortsat fokus på denne forventningskløft i
sagsbehandlingen, der følger af GAP-analysen. Det skal hertil noteres, at forvaltningen allerede
arbejder med, hvorledes særligt forældre til børn med handicap oplever øget tilfredshed med
sagsbehandlingen. Eksempel herpå kan være at arbejde med netværksgrupper, hvor forældre
udveksler erfaringer, der kan bevirke mindre frustration. Det er af særdeles betydelig vigtighed at
arbejde med at minimere denne oplevelse af sagsbehandlingen, da det er væsentligt alle parter
oplever god dialog, uanset hvad der måtte være af holdninger til udfald af afgørelse.
Da 2017 også er ligmed valgår for kommunale valg – nærmere bestemt 21. november, vil
Handicaprådet have stor opmærksomhed på at følge tilgængeligheden for valgsteder.
Tilgængeligheden på valgsteder har efter Handicaprådets oplysninger de senere år været tilstrækkelig.
Alligevel vil det have rådets opmærksomhed, idet tilgængelighed for stemmeafgivning som
demokratisk medborger på lige fod med alle er en helt afgørende forudsætning for at begå sig i et
samfund med lige muligheder.
Formanden var i 2016 på besøg hos Blindecenter Bredegaard, der er en regional institution for
svagtseende med særlige fysiske og/eller psykiske handicaps. Formålet med besøget var en invitation,
hvor Bredegaard præsenterede et nyt tilgængelighedsprojekt for svagtseende, som er oplagt
opmærksomhedspunkt for Handicaprådet at arbejde videre med i 2017 at få udbredt på baggrund af
de allerede eksisterende positive erfaringer hermed.
Ovenstående er ikke udtømmende for Handicaprådets opmærksomhedspunkter for 2017, men peger
på forhold der allerede har Handicaprådets interesse.

Kristian Hegaard
Formand Handicaprådet, Fredensborg Kommune.

Bilag 1:
Oversigt over behandlede sager i 2016.
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Årsoversigt over behandlede sager i Handicaprådet 2016
Mødedato
28. januar 2016

Punkt nr.
2

Sagstitel
Status for handleplan og
benchmarksamarbejde.
Handicap og
Socialpsykiatri
Revision af Handicappolitik
og Psykiatri- og
Misbrugspolitik 2016

Sagstype
Orientering

Kompetence
Handicaprådet

Afgørelse
Sagen taget til efterretning

Høring

Handicaprådet

Rådet drøftede for og imod behovet for at have en
Handicap- og Psykiatri og misbrugspolitik.
Rådet ser gerne, at der i højere grad er fokus på
anvendelse og evaluering af politikkerne for at sikre
sammenhæng mellem vedtagne politikker og praksis.
Rådet ser gerne, at der formuleres et afsnit om
retssikkerhed.

4

Orientering om
beskæftigelsesindsatsen
for borgere med handicap

Orientering

Handicaprådet

Orienteringen taget til efterretning.
Bjørn Svensson sender punkter til Formanden til yderligere
belysning på området til brug for senere møde.

8

Det Centrale Handicapråds
Gap analyse

Orientering

Handicaprådet

9

Godkendelse af
Handicaprådets årsrapport
2015
Høring i forbindelse med
revision af sundhedspolitik

Godkendelse

Handicaprådet

Handicaprådet er opmærksomme på usikkerheden ved
metoden og generel usikkerhed forbundet ved
spørgeskemaundersøgelsen. Råder finder midlertidig, at
resultaterne af analysen viser så markante forskelle mellem
borgernes og sagsbehandlernes opfattelser, at det
påkræver yderligere opmærksomhed fra Handicaprådet.
Handicaprådet anbefaler endvidere, at rapporten drøftes
internt i kommunen.
Udkast til Årsrapporten 2015 godkendt med de faldende
bemærkninger.

Høring

Handicaprådet

Socilapædagogisk støtte
under ferie og udflugter
via § 85 ydelser
Tilgængelighed - rapport
og opmærksomhed

Orientering

Handicaprådet

Rådet anbefaler, at der arbejdes videre med stavgang og
opfordrer i øvrigt DH til at sende et høringssvar til Fritidsog Idrætsudvalget.
Sagen taget til efterretning

Orientering

Handicaprådet

Orienteringen taget til efterretning

3

25. februar 2016

10

11

12
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31. marts 2016

16

Orientering om
Klimatilpasning Kokkedal

Orientering

Handicaprådet

Handicaprådet roser den grundige orientering og udtrykker
stor anerkendelse af arbejdet med tilgængelighed i alle
dets facetter der understreger, at arkitektur og
tilgængelighed ikke er hinandens modsætninger.
Tilgængelighedsgruppen i DH stiller meget gerne op til
afprøvning og dialog om tilgængelighed undervejs i
projektets fremdrift.
Under behandling af sagen deltog projektchefen fra
administrationen samt landskabsarkitekten tilknyttet
projektet.

28. april 2016

17

Statusredegørelse for
kørslen til Karlebo
Specialbørnehave

Orientering

Handicaprådet

18

Socialpædagogisk støtte
under ferieophold og
udflugter. Cases fra
Lindegården.

Orientering

Handicaprådet

22

Kørsel til Karlebo
Børnehave

Orientering

Handicaprådet

Handicaprådet ser stadig med alvor på de indkomne
forældreklager.
Handicaprådet forudsætter, at den indgående kontrakt er i
overensstemmelse med udbudsbetingelserne særligt vedr.
punkt 6.2.
Handicaprådet anmoder HB Busser om at forholde sig til
klagerne herunder overholdelse af punkt 6.2. i
udbudsmaterialet.

23

Implementering af
Handicapkonventionen i
dansk lovgivning og
praksis
Bilsagsbehandling i
Fredensborg Kommune

Orientering

Handicaprådet

Handicaprådet besluttede at gå videre med drøftelser af
sagen og i den anledning invitere en relevant oplægsholder.

Orientering

Handicaprådet

Orienteringen taget til efterretning.
Handicaprådet anbefaler, at der tages særligt hensyn til
første gangs ansøgninger.

24
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Handicaprådet ser med alvor på situationen og imødeser at
blive præsenteret for administrationens juridiske notat om
kommunens handlemuligheder og udvikling i øvrigt.
Handicaprådet vil arbejde med en større tryghed for
forældre og børn i forbindelse med kørsel og anbefaler, at
der arbejdes videre med de faldne bemærkninger på
området generelt.
Orienteringen taget til efterretning.

26. maj 2016

25

Orientering om
udviklingen i tildelinger af
førtidspensioner

Orientering

Handicaprådet

Handicaprådet udsætter sagen med henblik på invitation af
relevante medarbejdere på området.

29

Budgetorientering og
høring vedrørende 20172020

Orientering

Handicaprådet

Sagen taget til efterretning.

Handicapkonventionen
udmøntet i praksis
Kommunikation med
borgerne på
handicapområdet

Orientering

Handicaprådet

Der henvises til det høringssvar, medlemmerne af DH
fremsender til Byrådet.
Sagen taget til efterretning

Orientering

Handicaprådet

Sagen udsat til Handicaprådets møde i august.

Tilgængelighed status
2016 og budget 20162017
Godkendelse af
rammeaftale 2017 samt af
Hovestadsregionens
afrapportering på
Socialstyrelsens
udmelding for borgere
med svære
spiseforstyrrelser
Kommunikation med
borgerne på
handicapområdet
Opfølgning på
Handleplanen for
besparelser i
Handicap/Socialpsykiatrien

Orientering
og
godkendelse
Orientering

Handicaprådet

Ad. 1. Status taget til efterretning.
Ad. 2. Sagen vedtaget

Byrådet.

Sagen taget til efterretning.

Orientering

Handicaprådet

Sagen taget til efterretning.

Orientering

Handicaprådet

Sagen taget til efterretning.

Orientering

Handicaprådet

Handicaprådet udsætter sagen med henblik på invitation af
relevante medarbejdere på området.

Godkendelse

Handicaprådet

Indstillingen vedtages, idet det forslåes, at gennemgang og
introduktion gives forud for oktobermødet fra kl. 17.00

Godkendelse

Handicaprådet

Indstillingen godkendes.
Der anmodes om, at mødet d. 23 november 2017 flyttes til

30
31

25. august 2016

35

36

37

38

29. september
2016

42

43

44
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Orientering om
udviklingen i tildelinger af
førtidspensioner
Digitalisering af
Handicaprådet
Fastsættelse af møder for
Handicaprådet 2017

45

Handicappris 2016

Udpegelse
af
medlemmer

Handicaprådet

d. 30 november 2017 ad hensyn til DH’s forberedelse, som
er planlagt til d. 28.11.17
Der er udpeget følgende to medlemmer fra Byrådet: Bjørn
Svensson og Kristian Hegaard
Der er udpeget følgende to medlemmer fra DH: Lis Kofoed
og Jens Andersen

21. oktober
2016

46

Ledersagerordning for
pensionister

Orientering

Handicaprådet

Sagen taget til efterretning.
Handicaprådet følger et kommende forslag i Folketinget om
emnet.

47

Revision af Serviceloven
på det specialiserede
voksenområde

Orientering

Handicaprådet

Handicaprådet tog det tilgængelige materiale til
efterretning, idet man er betænkelig over forslaget og vil
følge sagen nærmere, når der er yderligere afklaring.
Handicaprådet er bl.a. særligt bekymret over forslaget om
indsatskataloget og brugerbetaling for ledsagelse, som man
stærkt fraråder.
Handicaprådet konstaterer, at der ikke er lagt op til
konsekvenser ved fejl i sagsbehandlingen.

51

Orientering om budget
2017-2020
Frikommuneforsøg - Een
borger- Een sag

Orientering

Handicaprådet

Orienteringen taget til efterretning.

Orientering

Handicaprådet

Orienteringen taget til efterretning. Rådet ser frem til at
følge forsøget

Orientering

Handicaprådet

Orienteringen taget til efterretning.

Høring

Handicaprådet

HR’ bemærkninger til standard for plejebolig indarbejdes.
Ingen bemærkninger til de øvrige standarder.

Orientering

Handicaprådet

Formanden samt Jens E. Andersen og Jørgen S. Elleboe
deltager

52

24. november
2016

56
57

58
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Orientering om
handicappris 2016
Godkendelse af
kvalitetsstandarderne på
ældre- og
handicapområdet for 2017
Det centrale Handicap
Råds Årsmøde 2017

