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Årsberetning 2015 for  

Handicaprådet i  

Egedal Kommune 
 

Lovgrundlag 
 

Med hjemmel i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a har By-

rådet i Egedal Kommune nedsat et Handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse 1635 af 21. 

december 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 51 har Egedal 

Kommunes Handicapråd udarbejdet sin forretningsorden. I henhold til forretningsordenen ud-

arbejdes en årsberetning for rådets arbejde. 

 

Handicaprådets opgaver 
 

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpoli-

tiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Byrådet hører Handicaprådet over 

alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. 

 

Handicaprådets medlemmer 
 

Handicaprådets funktionsperiode er den samme som for det siddende Byråd. I funktionsperi-

oden 2014-2017 består Handicaprådet af 6 medlemmer - 3 medlemmer fra Byrådet, og 3 

medlemmer udpeget blandt de indstillede kandidater fra Danske Handicaporganisationer Ege-

dal. 

Handicaprådet har konstitueret sig med Lea Jensen, Danske Handicaporganisationer, som for-

mand og som næstformand Vicky Holst Rasmussen, medlem af Byrådet i Egedal Kommune. 

 

Handicaprådets mødevirksomhed 
 

Handicaprådet har afholdt 5 møder i 2015. 

 

Økonomi 
 

Der var afsat kr. 27.621,00 på budgettet til afholdelse af udgifter i forbindelse med Handicap-

rådets virke. Der er forbrugt kr. 4.089,00, hvorfor der har været et mindreforbrug på kr. 

23.532,00 i forhold til det budgetterede. 

 

Det Centrale Handicapråds årsmøde i Nyborg: 1.082 kr. Annoncering i forbindelse med dia-

logmøde om Holdninger og fordomme over for handicappede: 1.375 kr. Øvrig mødeaktivitet 

(fortæring i forbindelse med mødeafholdelse, herunder også Tilgængelighedsudvalget): 1.632 

kr. 

 

Centrale emner 
 

Handicappolitikken 
 

Egedal Kommune vedtog i efteråret 2013 en ny handicappolitik. Indeholdt i handicappolitikken 

er igangsættelse af en lang række initiativer inden for handicapområdet. Handicaprådet har en 

helt naturlig interesse i at følge forløbet af implementeringen af disse initiativer. På den bag-

grund får Handicaprådet på hvert møde en status for dette implementeringsarbejde, så rådet 

til stadighed har mulighed for at følge fremdriften i de forskellige initiativer. 

 

Sagsbehandlingsklager 
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Handicaprådet har stadig fokus på udviklingen i antallet af klagesager i Center for Social Ser-

vice, samt fokus på om de forskellige initiativer, der er blevet iværksat de seneste par år, nu 

også har den ønskede effekt i antallet af klagesager. Det ser nu i 2015 ud til, at der sker en 

stabil nedgang i antallet af klagesager.  

 

Hjælpemidler 
 

Handicaprådet har også i 2015 drøftet forskellige aspekter af hjælpemiddelområdet – blandt 

andet støtte og brug af hjælpemidler for ældre borgere, og forholdene omkring reparation af 

hjælpemidler. Ved disse drøftelser har der på rådsmøderne været deltagelse af centerchefen 

for Center for Borgerservice og lederen af Den Tværfaglige Myndighed. Der er en meget åben 

og positiv dialog på disse møder, hvor medlemmerne af Handicaprådet får afklaret de spørgs-

mål, der måtte være. 

 

Inklusionsstrategi 
 

På Handicaprådsmødet i august 2015 deltog centerchefen for Center for Skole og Dagtilbud, da 

rådet ønskede at få en status for, hvordan arbejdet med inklusion på skoleområdet forløb. Der 

blev givet en meget grundig orientering om dette arbejde, og Handicaprådet besluttede efter-

følgende at gøre orienteringen om inklusionen på skoleområdet til et fast årligt dagsordens-

punkt. 

 

Dialogmøder 
 

I 2014 igangsatte Handicaprådet et nyt tiltag med afholdelse af dialogmøder. De 2 planlagte 

dialogmøder i 2015 (1 med temaet beskæftigelse og 1 med temaet holdninger og fordomme 

over for personer med handicap) måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldinger. Det har 

efterfølgende givet anledning til, at Handicaprådet nu overvejer, hvilken form og hvilket ind-

hold fremtidige dialogmøder skal have. 

 

Udviklingsstrategien på det specialiserede område 
 

 

Handicaprådet har et par gange i løbet af 2015 fået forelagt en status for arbejdet med udvik-

lingsstrategien på det specialiserede område i Egedal Kommune. Det er et område, som Han-

dicaprådet har en stor interesse i at følge – også fremadrettet, så denne strategi fortsat vil 

være genstand for drøftelse på Handicaprådsmøderne. 

 

Samarbejdsprojekt med Allerød Kommune vedrørende lighed i sundhed 
 

Et spændende projekt, der blev igangsat i 2015, er samarbejdsprojektet med Allerød Kom-

mune vedrørende lighed i sundhed, der giver psykisk handicappede borgere mulighed for 

sundhedstjek og bedre behandlingsmuligheder. Handicaprådet fik en orientering om projektet i 

maj 2015, og ser frem til at følge det konkrete projektarbejde nærmere. 

 

Budget 2016 
 

På Handicaprådsmødet november 2015 havde rådet en grundig drøftelse af Egedal Kommunes 

vedtagne budget for 2016. Der var en konstruktiv dialog om, hvilke konsekvenser de enkelte 

besparelser ville kunne få på handicapområdet. Handicaprådet måtte konstatere, at rådets 

mødekadence ikke er optimalt i forhold til processen for kommunens budgetlægning, da rådet 

gerne vil have en dialog om det kommende års budget på et så hensigtsmæssigt tidspunkt 

som muligt. Dette imødekommes nu ved en ændring af rådets mødekalender for 2016. 

 

Tilgængelighedsudvalget 
 

I efteråret 2013 nedsatte Handicaprådet et Tilgængelighedsudvalg, som underudvalg af rådet. 

Tilgængelighedsudvalget har til opgave at udarbejde oplæg til rådets høringssvar i spørgsmål 

vedrørende tilgængelighed, samt at varetage kontakten til Egedal Kommune i konkrete 

spørgsmål om tilgængelighed.  
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Tilgængelighedsudvalget har hidtil bestået af 3 medlemmer udpeget af Danske Handicaporga-

nisationer Egedal. Da der er mange fælles interessefelter på det tilgængelighedsmæssige om-

råde mellem Handicapråd og Seniorråd, blev udvalget i 2015 suppleret med yderligere et 

medlem udpeget af Seniorrådet. Tilgængelighedsudvalget består således i dag af 4 medlem-

mer. 

 

Tilgængelighedsudvalget har i 2015 gjort status over udvalgets hidtidige arbejde, der har væ-

ret koncentreret omkring byggeriet af det nye rådhus og sundhedscenter. Udvalget var i 2015 

på rundvisning i det nye sundhedscenter. Udvalget er nu ved at konkretisere de forhold i 

sundhedscentret, der kan forbedres for at gøre centret endnu bedre tilgængelighedsmæssigt. 

 

Der blev i årets løb etableret en fornuftig dialog med de relevante områder indenfor admini-

strationen i Egedal Kommune. Desværre har det vist sig meget vanskeligt at fastholde denne 

dialog.  

 

Høringer 
 

Rådet har fået forelagt – og afgivet høringssvar – til følgende 25 sager/emner: 

 

 Sundhedsaftale III 2015 - 2018 til politisk høring 

 Årshjul for sager til Social- og Sundhedsudvalget 2015 

 Ansøgning om støtte til renovering af Damgårdsparkens Plejeboliger 

 Revideret plan for Sundhedspolitikken 

 Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb 

 Omorganisering af visiteret kørsel - MOVIA  

 Tværkommunalt samarbejde på kræftområdet 

 Forslag om ændring af åbningstider i Sundhedscenteret 

 Oprettelse af midlertidig proceskonsulentstilling 

 Udbudsmateriale vedrørende det fælles EU-Udbud af stomi-produkter i regi af 

indkøbsfællesskabet Nordsjælland 

 Høringssvar vedrørende "Ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020" 

 Takster 2016 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 

 Udkast til Kultur- og Fritidspolitik 2015 – 18 

 Godkendelse af kvalitetsstandarder i Center for Social Service (juni 2015) 

 KKR Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016 for det specialiserede 

socialområde og specialundervisning 

 Udbudsmateriale vedrørende det fælles EU-Udbud på diabeteshjælpemidler i regi af 

Indkøbsfællesskab Nordsjælland 

 Godkendelse af kvalitetsstandarder i Center for Social Service (oktober 2015) 

 Serviceniveau for visiteret kørsel 

 Analyse af muligheder for nyt plejeboligbyggeri 

 Udbudsmateriale vedrørende det fælles EU-Udbud på kompressionshjælpemidler i regi 

af Indkøbsfællesskabet Nordsjælland 

 Kvalitetstandarder for 2016 indenfor trænings-, pleje, omsorgs- og hjælpemiddelområ-

det 

 Tilsynspolitik for leverandører af hjemmehjælp og madservice 

 Sagsbehandlingstider i Center for Borgerservice 

 Tildeling af midler fra § 18 puljen til Frivilligt socialt arbejde 2016 

 Besøgsrestriktioner på plejecentre og i botilbud 

 


