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Indledning 

Handicaprådet i Nordfyns Kommune er sammensat af 10 medlemmer.  

4 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen  

5 medlemmer er udpeget af Danske Handicaporganisationer Nordfyn, således at medlemmerne 
repræsenterer forskellige handicapgrupper indenfor børne som voksenområdet.  

1 medlem er udpeget af forvaltningens medarbejdere  

Handicaprådets opgaver er, at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål. Handicaprådet 
har ikke selvstændige beføjelser til at træffe beslutninger om tiltag, som kommunen skal iværksætte og 
kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, som kommer fra 
rådet. Rådet har således udelukkende en rådgivende funktion i forhold til kommunalbestyrelsen  

Året 2021 har igen været præget af Corona, såvel for Handicaprådet som for alle andre. Flere af vores 
møder har derfor været afholdt virtuelt. 

Tilgængelighed  

Tilgængelighedsudvalget har fungeret lidt anderledes i 2021. Vi har fået udarbejdet en liste, hvor alle 
tilgængelighedsprojekter bliver skrevet på og så følges der op på hvert Handicaprådsmøde på, hvilke 
projekter der er blevet færdig siden sidst og hvilke der mangler. Det har virket rigtig godt og det har 
betydet, at rigtig mange projekter hurtigt bliver udført.  

I forbindelse med afholdelse af kommunevalget, har der været et hold rundt og se på valgstederne og hvad 
der evt. skulle ændres for at tilgængeligheden bliver mest optimal.  

Handicaprådet har haft et samarbejde med God adgang. Firmaet har gennemgået nogle områder i 
kommunen og er kommet med gode råd til, hvordan tilgængeligheden kunne forbedres. Flere af disse 
projekter er blevet udført. Der er f.eks. kommet flere handicapparkeringer rundt i kommunen. 

Høringssvar  

Handicaprådet har løbende gennem hele året givet høringssvar på forskellige politikker, budget 2022 og 
Ankestyrelsens Danmarkskort for blot at nævne nogen. Der henvises til yderlige informationer under 
referater fra Handicaprådet på kommunens hjemmeside 

Borgerrådgiver 

Handicaprådet har opfordret Social og Sundhedsudvalget til at ansøge om ansættelse af en Borgerrådgiver i 
en 3-årig forsøgsperiode. Midlerne til denne pulje er afsat af Regeringen. Opfordringen er siden videresendt 
til Kommunalbestyrelsen, som har besluttet at ansøge puljen. Vi afventer spændt, om vi er heldige at få 
midlerne.  

Handicaprådets temaaften 

Handicaprådet måtte desværre aflyse vores temaaften og uddeling af handicapprisen på grund af Corona. 
Vi opfordrer det nye Handicapråd til at afholde arrangementet i 2022. 



Strategi for tillid og samarbejde på handicapområdet 

Handicaprådet har rettet henvendelse til Social og Sundhedsudvalget med ønske om, at der bliver lavet en 
Strategi for tillid og samarbejde på handicapområdet, med baggrund i mere borgerinddragelse og fokus på 
retssikkerhed. Det ønske blev efterkommet og arbejdet med strategien bliver sat i gang i 2022 

Budget 2022 

Nordfyns kommune har i 2021 valgt at benytte en ny budgetstrategi som betyder, at hvert udvalg får en 
budgetramme som de skal agere indenfor. Bekymringen er, at hvis der bliver behov for det, så skal 
midlerne i de enkelte udvalg omprioriterer. Dette vil kunne foregå løbende, men det vil også betyde, at der 
hen over året vil kunne blive ændringer og ting som omprioriteres og det vil kunne betyde forringelser på 
området. 

Botilbud Bogense  

I september 2021 åbnede Botilbud Bogense, som er for senhjerneskadede borgere. Handicaprådet har 
været på en rundvisning og set de nybyggede lokaler og hørt om tilbuddet. 

Kommunevalget 

Op til kommunevalget har der været afhold flere vælgermøder, hvor handicapområdet har været højt på 
dagsordenen. Der har blandt andet været drøftelser om retssikkerhed, omgørelsesprocenten som er høj i 
Nordfyns kommune og overholdelse af sagsbehandlingstider. Disse områder håber vi, at politikkerne og det 
nye Handicapråd vil arbejde videre med. Kommunevalget er nu vel overstået og alle nye som gamle 
politikere bydes velkommen.  

Afrunding 

Handicaprådet vil gerne sige tak til alle de forskellige fagpersoner som velvilligt har været med til at give os 
viden og indsigt gennem hele året og på rigtig mange områder. 

Dette Handicapråds periode udløber med udgangen af 2021 og det nye Handicapråd tiltræder d. 1. januar 
2022. 

I 2022 skal det nye Handicapråd blandt andet arbejde med: 

 Udarbejdelse af Strategi for tillid og samarbejde på handicapområdet 

 Udfærdige et Tilgængelighedskatalog 

Tak til alle medlemmerne af det afgående Handicaprådet for jeres arbejde på det handicappolitiske 
område.  

På vegne af Handicaprådet  

Vibeke Rasmussen og Anne-Lise Sievers 

 

 

 


