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Årsberetning 2017 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 4 møder i 2017. 

 

Økonomi 
 
 

Der var afsat kr. 27.572,00 på budgettet til afholdelse af udgifter i forbindelse med Handicap-

rådets virke.  

Der er forbrugt kr. 1.009,00, hvorfor der har været et mindreforbrug på kr. 26.563,00 i forhold 

til det budgetterede. 

Udgifterne har udelukkende været afholdt til forplejning i forbindelse med Handicaprådets mø-

der.   

 

 

Centrale emner 
 

Klagesager 

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

vice. Dette sker blandt andet gennem ½-årlige orienteringer om klagestatistikken i centret. 

Disse orienteringer giver Handicaprådet mulighed for at få en dialog om udviklingen inden for 

de enkelte klageområder og -grupper. Handicaprådet må desværre konstatere, at den positive 

udvikling i antallet af klagesager, der kunne iagttages for et par år siden, endnu ikke blevet 

genoprettet. 
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Status for implementering af handicappolitikken 

Handicaprådet havde på dets første møde i 2017 en grundig drøftelse af, hvordan implemente-

ringen af initiativerne i Egedal Kommunes handicappolitik var forløbet - og ikke mindst af 

hvilke erfaringer, der kan drages ud fra implementeringen. Handicaprådet konkluderede, at det 

nu bør overvejes, hvordan politikken kan ajourføres på baggrund af de indhøstede erfaringer. 

 

Samarbejdsprojektet med Allerød Kommune vedrørende lighed i sundhed 

Handicaprådet har løbende gennem året fulgt udviklingen i dette projekt. Rådet finder projek-

tet vigtigt, når der tales om ”sundhed” og ”borgere med handicap”. Projektet vil medvirke til at 

give viden på dette felt, også når der tales om ”forebyggende indsats” og ”borgere med handi-

cap”. Handicaprådet er derfor glad for nu at kunne konstatere, at der – trods startudfordrin-

gerne – er reel fremdrift i samarbejdsprojektet. 

 

Projekt Fremtidens Botilbud 

Et andet projekt, Handicaprådet har fulgt tæt, er projektet vedrørende Egedal Kommunes Bo- 

og Aktivitetstilbud – EKBA. Projektet, der løber til udgangen af 2019, skal blandt andet med-

virke til at gøre EKBA til et godt sted at bo nu og i fremtiden. Rådet har hidtil haft fokus på, 

hvordan det i et så omfattende projekt kan sikres, at der sker en god og reel bruger- og pårø-

rendeinddragelse.  

 

Inklusionsstrategi 
 

På Handicaprådsmødet i september 2017 deltog centerchefen for Center for Skole og Dagtilbud 

for at give Rådet den årlige orientering om status for, hvordan arbejdet med inklusion på sko-

ler og i dagtilbud forløber. Det er vigtigt for Handicaprådet, at det dermed får mulighed for at 

have en åben dialog om udviklingstendenserne i Egedal Kommune på inklusionsområdet. 

 

Egedal Familiehus 

Handicaprådet har fulgt dette projekt helt tilbage fra starten og vedtagelsen af Egedal Kom-

munes udviklingsstrategi - og glæder sig nu til at deltage i indvielsen af Egedal Familiehus den 

13. november 2017. 

 

Egemodellen ’Tæt på Tværs’ 

Handicaprådet fik på dets juni-møde den årlige opfølgning på Center for Social Services ar-

bejde med dette projekt. Rådet har i den efterfølgende dialog om ’Tæt på Tværs’ specielt foku-

seret på de forskellige tiltag, der går på tværs af centrene – Center for Social Service, Center 

for Skole og Dagtilbud, Center for Borgerservice og Jobcentret. 

 

Screening for ordblindhed 

Et andet emne, Handicaprådet tog op i årets løb, var ’screening for ordblindhed’, hvor repræ-

sentanter fra Center for Skole og Dagtilbud gav en rigtig god orientering om, hvordan Egedal 

Kommune bruger ordblindetesten, hvordan der følges op på testen mm. 

 

Budget 2018 
 

På Handicaprådsmødet i september 2017 havde Rådet en grundig drøftelse af Egedal Kommu-

nes udkast til budget for 2018. Handicaprådet afgav naturligvis også høringssvar til budgetud-

kastet jf. nedenfor ’Høringer’. På mødet var der en meget åben dialog om budgetudkastet, 

mulige konsekvenser af de foreslåede besparelser på handicapområdet i forhold til udviklings-

tendenserne på området og i forhold til de tidligere vedtagne reduktioner på området. Selve 

budget- og høringsprocessen var også genstand for en drøftelse. 

 

Tidligere på året havde Handicaprådet også en drøftelse af forslagene til kompenserende be-

sparelser, hvor Rådet drøftede konsekvenserne af de forskellige forslag.  



Årsberetning 2017, Handicaprådet                                                                november 2017 

  side 3 

Rådet måtte desværre konstatere, at høringsproceduren for centralt udarbejdede sager om 

økonomi- og budgetopfølgning i forhold til Handicaprådet ikke fungerer optimalt. 

 

God Adgang 

Det var med stor tilfredshed, at Handicaprådet kunne konstatere, at Egedal Kommunes 

Idrætsanlæg arbejder med God Adgang mærkningsordningen – et værktøj der både giver bor-

gerne overblik over adgangsforholdene til Idrætsanlæggets faciliteter og samtidigt giver kom-

munen overblik over hvilke forbedringsinitiativer, der bør sættes i gang. Handicaprådet finder 

det optimalt, at Egedal Kommune nu tænker tilgængelighed ind i planlægningen af den lø-

bende renovering af kommunens bygningsmasse. 

 

 

Tilgængelighedsudvalget 
 

Handicaprådet har nedsat et Tilgængelighedsudvalg, som underudvalg af Rådet. Tilgængelig-

hedsudvalget har til opgave at udarbejde oplæg til Rådets høringssvar i spørgsmål vedrørende 

tilgængelighed, samt at varetage kontakten til Egedal Kommune i konkrete spørgsmål om til-

gængelighed.  

 

Tilgængelighedsudvalget består af 4 medlemmer - 3 medlemmer udpeget af Danske Handi-

caporganisationer Egedal samt 1 medlem udpeget af Egedal Kommunes Seniorråd. 

 

Tilgængelighedsudvalget har i 2017 afholdt 2 dialogmøder med repræsentanter fra Center for 

Teknik og Miljø. Dialogmøderne var for begge parter udbytterige og konstruktive. Tilgængelig-

hedsudvalget finder det meget positivt, at der nu er kommet en kontinuitet i kontakten med 

Egedal Kommune i spørgsmål vedrørende tilgængelighed. 

 

Af emner, der blev drøftet på møderne, kan nævnes: Manglende handicappladser ved Råd-

hus/Sundhedscenter, manglende ramper ved kommunens forskellige stikveje, tilgængeligheds-

mæssige udfordringer for brugere af elscootere samt manglende vedligeholdelse af flisebelæg-

ning og ledelinjer på Rådhus Allé i Ølstykke Stationsby. 

 

Høringer 
 

Rådet har fået forelagt – og afgivet høringssvar – til følgende 6 sager/emner: 

 

 Modtagelse af støtte til nedbringelse af ventetid til genoptræning 

 

 Forslag fra Seniorrådet om oprettelse af Forebyggelsesråd 

 

 KKR – Mål for sundhed – Rammepapir 

 

 Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområde 

 

 Forlængelse af midlertidig anvendelse af Porsebakken 

 

 Henvendelse fra foreningen Bedre Psykiatri 

 

Offentlige høringer 

Rådet har afgivet høringssvar til blandt andet følgende offentlige høring: 

 

 Administrativt budgetforslag 2018-21, Administrative forslag til effektiviseringer og 

reduktioner i driftsbudgettet 


