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Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende udkast til ny Handicappolitik 2022 
 
 
Seniorrådet har modtaget udkast til ny Handicappolitik fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. 
august 2022 i høring. 
Seniorrådet har behandlet og godkendt høringssvaret på rådets møde den 2. september 2022 med 
følgende udtalelse: 
 

INDLEDNING 
Seniorrådet vil godt gå tilbage til den tidligere Handicappolitik, der blev godkendt for ca. 9 år siden. I 
forordet er følgende skrevet i politikken fra 2013 – citat: 
”Formålet med en ny handicappolitik er:  

• At udarbejde et politisk prioriterings- og styringsredskab indenfor handicapområdet og et 
administrativt værktøj  

• At styrke borgerinddragelse og skabe en ramme og et udgangspunkt for dialog og samarbejde  

• At skabe øget opmærksomhed på handicapområdet  
 

Vi har tilstræbt en værdibaseret og konkret politik, der kan bruges til at udvikle og prioritere på 
handicapområdet i Egedal Kommune.  
Vi har ønsket borgerinddragelse som grundlag for at kunne foretage prioriteringer og skabe vejen for 
den videre dialog. Det er de borgere, som hver dag oplever at have et handicap tæt på livet, der bedst 
ved, hvor de største udfordringer er, og hvor der er noget, der er særligt svært. Den viden er helt 
afgørende at få med, når vi skal finde de bedst mulige løsninger til borgere med handicap.” 
 

Ovennævnte formål fra 2013 er godt og meget klart formuleret. Intentionerne er der. Det ”skrevne ord” 
er desværre ikke blevet gennemført i praksis i de 9 år, der er gået – desværre. Det håber Seniorrådet 
ikke vil ske med den nye Handicappolitik. Det må ikke ske. Der må handling bag de fine ord. 
 

UDKAST TIL NY HANDICAPPOLITIK 
Overordnet er udkast til ny Handicappolitik 2022 – efter Seniorrådets opfattelse, ikke så klar og god, som 
politikken fra 2013. Der er fine formuleringer i udkast til Handicappolitik. De er meget overordnet og 
rummelige i form af en slags hensigtserklæringer, intentioner og målsætninger. Seniorrådet tvivler på, at 
borgerne får ret meget ud af at læse denne politik. Umiddelbart er det Seniorrådets opfattelse, at den 
skrevne Handicappolitik fra 2013 er bedre.  
 

Indledningsvis står der i den nye Handicappolitik: ”Det handler i lige så høj grad om også at gøre den 
levende hos den enkelte borgere”. Hvordan er det tænkt, at gøre den levende hos den enkelte borger?  
 

MANGLER I UDKAST TIL NY HANDICAPPOLITIK 2022 – efter Seniorrådets opfattelse 
Seniorrådet ønsker at gøre opmærksom på følgende mangler i politikken: 

• Der mangler et væsentligt fokusområde: Seniorer og ældre  
Projektgruppen har lagt vægt på ”Børn og unge”. Helt korrekt. Men så skal ”Seniorer og ældre” også 
med, da denne gruppe er på størrelse med ”Børn og Unge” og indeholder nok flere handicappede 
end ”Børn og unge”. Ældreområdet i Egedal omfatter over 11.000 personer der er over 60 år. 
Seniorrådet anser det for at være uacceptabelt og respektløst, at ”Seniorer og ældre” ikke er med 
som et fokuspunkt i denne Handicappolitik. Det kan vi ikke være bekendt. 
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En nye handicappolitik bør også omtale og forholde sig til:  

• Hjælpemiddelområdet: Det skal være helt klart, hvad og hvornår en handicappet er berettiget til at 
få ”isenkram” fra hjælpemiddeldepotet. Det har været et ømtåligt punkt i en del år. Egedal har ry for 
at være en kommune, hvor restriktionerne er store. Dette er et punkt, der har handicappedes store 
interesse. Her imødeser Seniorrådet en klar og tydelig forbedring fremadrettet; samt en hurtig og 
konstruktiv sagsbehandling og sagsbehandlingstid. 

 

• Sagsbehandlingen: Der har gennem en del år været rejst kritik af sagsbehandlingen, f.eks. en meget  
lang sagsbehandlingstid. Der bliver ikke svaret tilbage – ingen opfølgning. Denne problemstilling 
burde kort omtales i politikken, samt at den vil blive forbedret fremadrettet. Det er også et punkt, 
som handicappede har stor interesse i. Seniorrådet opfordre til, at der internt sættes fokus på at 
forbedre både sagsbehandlingen og -tiden. – meget gerne med opsatte mål. 

 

• Handicapboliger: Handicappolitikken 2022 bør indeholde en politik, der vedrører Handicapboliger 
eller der vil blive udarbejdet en særskilt politik om dette emne. 

 

• Sætte ekstra fokus på: Tilgængelighed og opprioritere Tilgængelighedsudvalget. 
Ikke nok med at sætte ekstra fokus på Tilgængelighed, men få gjort noget ved alle de mangler og 
uløste opgaver, der er rundt omkring i kommunen.  Seniorrådet er godt klar over, at det kræver 
ressourcer – såvel menneskelige som økonomiske. 
Forslag: Der findes et årligt budget for vintervedligeholdelse (glatførebekæmpelse og snerydning). Er 
der et år et mindreforbrug på budgettet; så kan mindreforbruget anvendes det næste år til at 
forbedre tilgængeligheden i kommunen (kræver en overførsel). Er der merforbrug, så er der ingen 
midler til at forbedre tilgængeligheden det følgende år. Er den politiske vilje til stede, så gør det. 

 
Som målgruppe er angivet: 

”Handicappolitikken favner alle borgere i alle aldre, der grundet deres fysiske og/eller psykiske 

funktionsevne oplever, at have behov for kompensationen i forhold til at kunne deltage i samfundslivet 

og hverdagen.”  

”I Egedal Kommune ønsker vi at skabe trivsel og deltagelse på lige vilkår for at understøtte det bedste 

liv for alle borgere, børn, voksne, ældre såvel som pårørende uanset deres forudsætninger.” 

”En vigtig forudsætning for deltagelse er, at der sættes tidligt ind med den rette indsats. En tidlig indsats 

kan forebygge behovet for yderligere kompensationer og hjælpemidler, samt medvirke til at opretholde 

en vedvarende deltagelse og oplevelse af selvstændighed i egen tilværelse. Omgivelserne og de nære 

relationer spiller i denne henseende en aktiv og væsentlig rolle.” 

Seniorrådet bakker helt op om ovennævnte. Især om vigtigheden i at sætte ind med den rigtige indsats 

tidligt; samt forebygge for yderligere kompensationer og hjælpemidler mv. Her kræver det, at Egedal 

Kommune yder hurtig, konstruktiv og korrekt sagsbehandling i tæt samarbejde med den handicappede 

– også når det gælder ydelser på hjælpemiddelområdet. 
 

 
Opklarende spørgsmål: 

• Ordet “empatisk” er et ord, som alle nok ikke kender eller forstår. Skriv ”på dansk” hvad det betyder. 
 

• ”at styrke brobrygningen”, hvad betyder det? 
 

• Hvad konkret er der af Handicappolitik i afsnittet om Uddannelse og arbejdsliv? 

• Hvad betyder ”som et add on og ikke som et add in.” Bør omskrives ”på dansk”. 
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Seniorrådets forslag til fokusområde (der mangler i Handicappolitikken): 
 

SENIORER OG ÆLDRE 
Erfaringen viser, at ældre borgere med funktionsnedsættelse, begyndende demenssygdom og deres 
pårørende, er i særlig risiko for at blive ramt af mistrivsel grundet isolation og ensomhed. Konsekvensen  
 

af dette er ofte, at den enkelte oplever, at det er vanskeligt at træffe de gode og sunde valg og mestre 
egen tilværelse – uden kvalificeret hjælp. 
At være i mental og social balance giver overskud, øger livskvaliteten og forbedrer muligheden for at 
forme det liv, som den enkelte ønsker. Egedal Kommune vil derfor, sætte et særligt fokus på den 
mentale og sociale sundhed for alle seniorer og ældre. Herunder de muligheder, der kan være med til at 
bryde med ensomheden og skabe overskud til aktiv deltagelse og relationsdannelse. 
 

Vores målsætning: 
At styrke den enkeltes seniorer og ældres mulighed for at mestre egen tilværelse med overskud til at 
træffe sunde valg og kunne deltage i samfundets aktiviteter og tilbud på lige fod med andre. 
 

Vi vil derfor have fokus på, 

• at skabe deltagelse gennem forebyggende initiativer og aktiviteter, der fremadrettet styrker og 
forbedre funktionsniveauet 

• at styrke indsatser, der støtter op om deltagelse i fællesskaber, der er med til at forme gode og 
trygge relationer 

• at styrke mulighederne for at anvende velfærdsteknologiske løsninger, der giver mulighed for at 
understøtte den enkeltes livskvalitet. 

 
 

DET VIDERE ARBEJDE 
”Der vil på tværs af Kommunen blive udarbejdet handleplaner for hver af de seks fokusområder i 
Handicappolitikken, så det sikres at fokusområdernes intentioner og målsætninger gør gavn hos 
borgerne.”  
 

• Seniorrådet opfordre til, at Handleplanen bør være færdig og godkendt inden udgangen af 2022 
og at Seniorrådet deltager i processen 

• Seniorrådet opfordre til, at denne Handicappolitik bør tages op til evaluering om 2 år. 

• Ad Handleplanen: Handleplanen skal meget konkret beskrive, hvad hver enkelt opgave går ud på, 
og hvilken indsats, der skal udføres – kan være af menneskelig art, såvel som økonomisk. Der skal 
sættes en tidsramme på, hvornår denne enkelte opgave er udført. 

• Seniorrådet opfordre til, at i den udarbejdede Handleplan markeres, om punktet kommer fra 
Handicappolitikken eller Værdighedspolitikken, da disse to politikker samskrives i samme 
Handleplan; - det omfatter to udvalgsområder, Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget med heraf hver sin administration/forvaltning. Desuden indikerer det, 
hvem der har ansvar for gennemførelsen og opfølgningen overfor de to udvalg. 

• Seniorrådet kunne godt se, at handleplanen blev indsat i denne politik under hver af fokusom-
råderne. Det er Seniorrådets opfattelse, at Handicappolitikken blev mere læsevenlig og konkret 
for læseren. 

• Seniorrådet opfordre til, at Seniorrådet deltager i en evaluering om 2 år. 

• Derudover opfordre Seniorrådet til, at Handicappolitikken med tilhørende handleplan løbende 
synliggøres i Egedal Kommune via offentliggørelser. 

 

Med venlig hilsen 
Egedal Seniorråd 
 
Bjarne Larsen 
Formand 


