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Handicaprådet i Nordfyns kommune 
Årsrapport 2018 

Februar 2019 
Indledning 
Året 2018 startede med konstituering af det nye Handicapråd. Det nye Handicapråd er nu sammensat 
således:  
 

Formand blev Vibeke Rasmussen fra Danske Handicaporganisationer  
Næstformand blev politiker Anne-Lise Sivers  
Politikerne er endvidere repræsenteret med Brian Lebæk, Jane Yndgaard og Gitte Kristiansen 
DH er endvidere repræsenteret med Marianne Kivsmose, Ole Sahl og Birthe Horsens 
Bedre Psykiatri er repræsenteret med Palle Andersen 
Forvaltningen er repræsenteret ved Fagchef Henrik Jacobsen 

 
Handicaprådets opgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.  
Handicaprådet har ikke selvstændig beføjelse til at træffe beslutninger om tiltag, som kommunen skal 
iværksætte, og kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der 
kommer fra rådet.  
Rådet har således udelukkende en rådgivende funktion i forhold til kommunalbestyrelsen.  
 
Der har i 2018 været afholdt 8 møder. Der har været sat mange spændende emner på dagsordenen i løbet 
af året. Årsrapporten beskriver de væsentligste fokuspunkter.  
 
Høringssvar 
Handicaprådet har igennem hele året afgivet høringssvar.  

Der har blandt andet været høring omkring:  

• Masterplanen og visioner på Voksenvelfærdsområdet,  
• Kollektiv trafik (telekørsel) 
• Trafikplanen for 2018 – 2021 
• Budget 2019-2022 

 
Høring af Udbudsmateriale har blandt andet været omkring  

• El-kørestole 
•  Urologiske hjælpemidler, 

Der har løbende været orienteringer om  
• Årsrapporter.  
• Rapporter fra Socialtilsyn Syd.  
• Kvalitetsstandarder på voksen -  som på børn - og unge området 
• Bilaterale aftaler  
• Kvalitetsstandarder  
• Styringsaftaler og udviklingsstrategi på Det specialiserede Socialområde  

Konferencer og oplæg 
Formanden har løbende givet orientering om tilbud om deltagelse i kurser og oplæg. Der har været 
indbydelser til.  

• Årsmøde i det Centrale Handicapråd.  
• Kommunernes Landsforbunds handicap og psykiatrikonference 
• VISO ´s handicapkonference.  
• Oplæg fra God Adgang  
• Oplæg fra Dansk Handicapforbund  
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Telekørsel 
Som formanden for Handicaprådet har jeg været indkaldt til flere møder med Henrik Boesen og Anders 
Tingholm pga. besparelser på telekørslen.  
Ordningen bliver brugt af andre målgrupper end de primære, så udgiften til området er blevet større end 
beregnet, og der er derfor foretaget en besparelse.  
Besparelsen har især ramt weekendkørslen, så der nu kun er mulighed for at køre i tidsrummet lørdag fra kl. 
9.00 til kl. 13.00, og der er ingen kørsel søn- og helligdage.  
Det er bekymrende for målgruppen, som derved får meget begrænsede muligheder for familiebesøg m.m. 
Kørslen i hverdagen ligger i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 21.00. Før besparelsen var der mulighed for kørsel i 
hverdagene og weekender frem til kl. 23.  
Taksterne er også blevet sat op. 
 
Forberedende Ungdomsuddannelse FGU 2018 - Bedre veje til uddannelse og job 
Regeringen har valgt at oprette en ny uddannelse, som skal erstatte produktionsskolerne, 
værkstedspædagogik og almenundervisning på VUC, da næsten 50.000 unge under 25 år ikke har en 
uddannelse eller et job.  
Der skal være fokus på at have den enkelte unge i centrum - fagligt som personligt, og der er fokus på et 
sammenhængende og målrettet 2-årigt forløb for unge, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en 
erhvervs- eller gymnasial uddannelse.  
 
Uddannelsen starter i august 2019 og det vil vi glæde os til at følge. 
 
Masterplanen for 2019 til 2022 
Marselisborg Consulting har udarbejdet en Masterplan for udvikling på Voksenvelfærdsområdet.  
 
Rapporten sætter fokus på balancen mellem udbud og efterspørgsel.  
 
Bærende principper i rapporten er 

• Forebyggende indsats 
• Rehabilitering 
• Samskabelse 
• Nærhedsprincippet 
• Fra kan selv til skal selv 
• Mindst mulig indgriben 

 
I 2018 er der allerede blevet iværksat følgende: 

• 3 rådgivningscentre med u-visiterede tilbud, med en indgang, så alle kan komme ind fra gaden og få 
rådgivning. 

• 4 afklaringsboliger til psykiatrien på Fredensbo 
 
Socialpædagogisk netværk i Region Syddanmark 
Som medlem af Handicaprådet i Region Syddanmark er der mulighed for at deltage i et socialpolitisk 
netværk i Vejle, hvor relevante spørgsmål for handicapområdet bliver taget op.  
Der har været 4 møder i 2018.  
Følgende emner har været behandlet:  

• Hvordan får vi indflydelse via handicaprådene. 
• Hvordan fungerer samarbejdet mellem Regioner og kommunerne på handicapområdet. 
• Folketingets arbejde i det forløbne folketingsår, med betydning for handicapområdet. 
• Regeringens nye handicapudspil.  
• DHF´s analyse ”Fjern barriererne” 
• Nyt fra Christiansborg på handicapområdet og Hvad har handicaporganisationerne lokalt gang i, er 

faste punkt på dagsordenen hver gang. 

Det er et meget spændende forum at være i, hvor der kan hentes inspiration til arbejdet i Handicaprådene. 
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Tilgængelighedspuljen 
Kriterierne for Tilgængelighedspuljen blev i 2018 godkendt, og der er kommet flere ansøgninger, som 
Tilgængelighedspuljen har ydet støtte til. 
 Følgende projekter har fået støtte i 2018: 

• Rampe ved Sct Georgsgildet, hvor der er handicaptoilet, som vil kunne benyttes, når der er 
arrangementer ved Bogense Havn 

• Nyt indgangsparti ved Mødestedet i Søndersø 
• Ekstra tilskud til indgangsparti ved Nordfynsværkstedet 
• Lydsignaler i Otterup 

 
Der har også været ansøgninger, som ikke er blevet efterkommet. 
 
Beskæftigelsesmål om flere med handicap i job 
Beskæftigelsesministeren har meldt et nyt ministermål ud, som skal fremme, at personer med handicap skal 
i beskæftigelse eller job.  
Handicaprådet vil i 2019 kontakte jobcenteret for at høre nærmere om dette tiltag.  
Det bliver spændende at følge. 
 
Handicaprådets temaaften d. 29. okt. 2018 
Sædvanen tro afholdt Handicaprådet sin årlige temaaften d. 29. oktober 2018.  
Årets tema var” Det godt liv med og efter psykiske udfordringer”.   
Der var 2 oplægsholdere - Laura fra ”En af os”, som fortalte om, hvordan det er at være ung i systemet, som 
det er nu og Conny, der fortalte om sin sygdom og sit lange forløb i psykiatrien gennem mange år, og hvad 
der har hjulpet hende. Håndholdt og langvarig indsats samt tidlig opsporing var nogle af deres bud på, hvad 
der har hjulpet dem.  
 
Vi var godt 30 deltagere. Der var stor interesse for at spørge ind til oplægsholdernes bud på, hvad der har 
været den rette hjælp for dem i deres forløb. 
 
Ny chef for Børn og Familie 
Jesper Due Pytlick er pr. 1. nov. 2018 ansat som chef for Børn og Familie. Jesper er repræsentant i 
Handicaprådet. Vi glæder os meget til samarbejdet. 
 
Afrunding 
Alle i Handicaprådet siger mange tak til de mange faglige indlæg fra fagpersoner igennem året. Det er vigtigt 
at få belyst tingene så godt som muligt.  
Handicaprådet ser frem til at fortsætte sit arbejde med de mange spændende opgaver og 
samarbejdspartnere. 

 

På vegne af Handicaprådet 

Vibeke Rasmussen og Anne-Lise Sievers 
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