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Handicaprådet i Nordfyns Kommune  

Årsrapport 2017 

 

Indledning 

Handicaprådet i Nordfyns Kommune består af 10 medlemmer og er sammensat af  

4 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer 

1 medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt forvaltningens medarbejdere 

5 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), 

således at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper på såvel børne- som voksenområdet.  

Johnna Krabbe Gøttsch Hansen fra DH er formand for Handicaprådet 

Politikker Brian Lebæk er næstformand.  

Handicaprådets opgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål. I Handicaprådet 

behandles alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med funktionsnedsættelser. Der har i 

2017 været afholdt 7 møder. Der har været sat mange spændende emner på dagsordenen i løbet af året. 

Årsrapporten beskriver de væsentligste fokuspunkter.  

 

Inklusion 

Inklusion har været et højt prioriteret emne i vores arbejde igennem hele året og vi har haft mange drøftelser. 

 Chef for Skole og Dagtilbud Gitte Høj Nielsen har været og fortælle om inklusion i Nordfyns 
Kommune. Nordfyns kommune ønsker at bruge begrebet forpligtende fællesskaber. Der er blevet 
udarbejdet en handleguide - "Nordfyns-modellen" - som skal gøre området og samarbejdet konkret i 
det enkelte distriktsteam. Der har også løbende været fokus på uddannelse af ledelsen indenfor 
skoleområdet.  

 

 Vores politikere i kommunen har prioriteret, at der på alle skoler skal være en familieklasse. 
 

 Støttegruppe Nordfyn har i samarbejde med lokale idrætsforeninger lavet hold for børn og unge med 

funktionsnedsættelser og særlige behov. Der er tilbud om fodbold, gymnastik, dans, håndbold og 

ridning  

 

Temaaften 

Temaet til Handicaprådets temaaften var tilgængelighed og blev afholdt på Tingstedet d. 22. maj 2017. 
 

 Toni Bech fra DH centralt afholdt et oplæg om tilgængelighed i bred forstand. Han kom i den 
forbindelse ind på, at tilgængelighed er nødvendigt for nogen, men godt for alle. Ud fra den 
tankegang arbejder vi videre med emnet. 

 

 Ole Sahl fra Danske Handicaporganisationer fortsatte aftenen med et oplæg om tilgængeligheden i 
Nordfyns Kommune og nogle steder mangel på samme. En rigtig god aften med både grin og aha 
oplevelser. 

 

Tilgængelighed 



2 
 

Tilgængelighed har været et fast punkt på vores dagsorden. 

I budget år 2017 har der været afsat en pulje på 500.000, som Handicaprådet administrerer, og vi har haft 
følgende drøftelser 
 

 Der arbejdes på et idekatalog ift. brug af midlerne i tilgængelighedspuljen, så midlerne bruges bedst 
muligt og til gavn for flest. 

 

 Der er også drøftet, hvordan det bedst markedsføres, at der er handicapvenlige badestole ved 
Søbadet i Bogense og ved Hasmark Strandoase. 

 

 Handicaprådet opfordrer til, at Teknik og Miljø informerer NEET (Nordfyns Erhverv og Turisme) om 
tilgængelighedsprojekterne på Nordfyn, så det kan komme med i markedsføringen af vores 
kommune. 

 

 Der var forslag om at bevillige penge til: 
 

 Det rekreative område ved Fionia og Bogense Skole - handicapvenlig rampe: kr. 100.000 
 

 Langesøhallen - elektrisk skydedør: kr. 80.000 
 

 Mødestedet i Søndersø - parkeringsplads: kr. 30.000 
 

 Frivilligcenter Nordfyn i Bogense - adgangsforhold til rampe: kr. 50.000 
 

 Det undersøges nærmere, hvad status er ift. handicaptoilet ved Klintebjerg og et evt. handicaptoilet 
på Torvet i Otterup 

 

 Der har været taget kontakt til formændene for Handelsstandsforeningerne i Otterup, Bogense og 
Søndersø samt Morud lokalråd for at høre deres evt. bud på ønsker ift. øget tilgængelighed. 

 

 Ole Sahl, som er repræsentant i Tilgængelighedsudvalget, har deltaget på møde i Seniorrådet med 
henblik på at drøfte tilgængelighed og et videre samarbejde om tilgængelighed. 

 

 Ole Sahl har i forbindelse med valget, været rundt og besigtige alle valgsteder og deres 
tilgængelighed. 

 
Det blev besluttet at yde  
 

 kr. 90.000 til trappen ved Nørreby Forsamlingshus   
 

 kr. 150.000 til indgangsparti ved Nordfyns værkstedet. 
 

 Johnnie Lund Hansen har orienteret om nye tiltag - herunder bl.a. etablering af elevator på Sletten 
Skole. 

 

 En zoneterapeut i Otterup har pga. gode adgangsforhold til klinikken fået et tilgængelighedsmærke. 
 

 Det undersøges nærmere, om der kan knyttes lydfiler til informationsskiltning i kommunen. 
 

 Der arbejdes på mulighed for et handicaptoilet i Bogense by. 
 
Straks service på hjælpemiddeldepotet            

Der er startet et nyt forsøg op, hvor borgere kan møde op på hjælpemiddeldepotet og få udleveret mindre 

hjælpemidler med det samme. Forsøget løber frem til udgangen af året, hvorefter der vil blive lavet en 

evaluering. 
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Ændring i Serviceloven 1. januar 2018  

Bjarne Rasmussen chef for Socialcenter Nordfyn har orienteret om de ændringer, som der er vedtaget i 

Serviceloven. 

 

 I ændringerne er der generelt fokus på udvikling, større og mere medansvar fra borgersiden samt på 
et større samarbejde mellem borger og kommune. 

 

 Der er fokus på, at personer med funktionsevnetab eller risiko for at udvikle funktionsevnetab kan få 
tilbud om træning enten individuelt eller på gruppebasis. 

 

 Desuden indføres der indenfor nogle områder en varslingsperiode på 14 uger, hvis borgerens hjælp 
frakendes eller nedsættes. 

 

 Der kan endvidere etableres akuttilbud indenfor psykiatriområdet for at undgå gen-indlæggelser. 
 

 Kommunen kan etablere et samarbejde med frivillige ift. ovenstående tilbud. 
 

 Socialtilsynet skal fremover godkende firmaer, der har arbejdsgiverrollen indenfor Servicelovens § 
95 og § 96. 

 

 I forhold til § 100 (merudgifter) indføres der standardbeløb. 
 

 Der kan i enkle og entydige sager udlånes hjælpemidler, uden at borgers handicap skal 
dokumenteres af læge. 

 

 Tidligere har borgere kunnet søge om ny handicapbil efter 6 år. Fremadrettet kan der søges om 
genbevilling efter 8 år. 

 

Fremtidens tilbud på det specialiserede voksenområde                                           

Oplægget til ”Fremtidens tilbud på det specialiserede voksenområde” er et udtryk for et paradigmeskift, hvor 
der fremadrettet fokuseres på rehabiliterende og forebyggende indsatser i borgerens nærmiljø, inden der 
sker anbringelser i foranstaltninger langt fra borgers familiemæssige og personlige netværk. Desuden vil 
borgerens involvering i foranstaltningen få meget større fokus og vægt, når myndighedsafdelingen træffer en 
afgørelse. 
 
Det ønskes i højere grad at have fokus på lokal forankring og nærhedsprincippet. Dette skal også ses i lyset 
af, at der i disse år sker et paradigmeskift, hvor der i indsatsen lægges stor vægt på forebyggelse, sundhed 
og rehabilitering, innovative løsninger og større borgerinvolvering (samskabelse).  
  

 Fremadrettet vil fokus være på forebyggende indsatser i borgerens nærmiljø fremfor anbringelser i 
foranstaltninger langt fra borgers familiemæssige og anden personlige netværk. Nordfyns kommune 
vil udvikle tilbuddene, så man i højere grad udvikler matrikelløse tilbud og udbygning af 
klyngetilbuddene. 

  

 Der skal ligeledes sikres en rød tråd fra indsatsen i Børn- og Ungeområdet og overgangen til 
voksenområdet. 

  

 Målgruppen er fortsat de borgere, der har en nedsat fysisk, psykisk funktionsevne samt borgere med 
sociale behov. Nordfyns Kommune er en mindre kommune og de højt specialiserede tilbud, vil man 
stadig i et vist omfang skulle købe i andre kommuner, region eller private tilbud. Det paradigmeskift, 
der pågår i disse år, vil betyde noget for den måde, man vurderer borgernes behov, og det vil 
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ligeledes få betydning, at man i højere grad samskaber med borgerne omkring deres ønsker for 
nærhedsprincippet. 
 

Etablering af træningsfaciliteter i Otteruphallerne 

Nordfyns Kommune investerer i nye træningslokaler i Otterup Hallerne. 

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev det besluttet, at Nordfyns Kommune skulle indgå en aftale 
med Otterup Hallerne omkring leje af lokaler til træningsområdet svarende til ca. 450 m

2
, idet Otterup 

hallerne står overfor en gennemgribende modernisering og opgradering af deres faciliteter 
 

 Træningsafdelingen har nuværende træningsfaciliteter på Plejecenter Bryggergården i Otterup. 
Lokalerne rummer ikke mulighed for bad og omklædning for brugerne. Endvidere er der ikke et 
individuelt undersøgelseslokale, og træningssalen kan alene rumme holdstørrelser på 6 til maks. 8 
personer ad gangen. 

  

 Der mangler særlige lokaler til genoptræning af borgere med senhjerneskade, og Børn og Unge 
mangler faciliteter til træning af børn med fysisk træningsbehov efter indlæggelse på sygehus. Kort 
sagt er lokalerne på plejecentret utidssvarende og for små til de behov, der er i dag, efter 
Kommunen har overtaget genoptræning efter Sundhedsloven og har en del opgaver efter 
Serviceloven til de ældre borgere 
 

 Otterup Hallen får brugsret over lokalerne, når Nordfyns Kommune ikke har dem i brug, med 
kommunen som bruger om formiddagen og foreningerne om eftermiddagen. 

. 
 Handicaprådet er blandt andet blevet orienteret og hørt i følgende 

 Kvalitetsstandarder  

 Årsrapporter  

 Magtanvendelse  

 Socialtilsyn Syd  

 Tilsynsrapporter 

 Rammeaftale    

 Bilaterale aftaler 

 

Afrunding 

Som altid har det været et spændende arbejde i vores Handicapråd, og vi vil som formand og næstformand 

slutte af med at sige tak for 4 år spændende år og ønske god vind til det nye handicapråd. 

 

På vegne af Handicaprådet 

Johnna G Hansen og Brian Lebæk   

 

 

 

 

 

 


