
1 af 6 
 

Handicaprådet i Nordfyns kommune 

Årsrapport 2019 

Januar 2020 

 

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 selvstændig 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    

Birthe Horsens har i 2019 ønsket at udtræde af Handicaprådet. Conny Metzsch er indtrådt i 

stedet. 

Der har i 2019 været afholdt 7 møder. Der har været mange spændende emner på 

dagsordenen i løbet af året. Årsrapporten beskriver her de væsentligste fokuspunkter.   

Sundhedsaftalen 2019-2023                                                                                              

I forbindelse med Sundhedsaftalen har Handicaprådet afgivet høringssvar. Sundhedsaftalen 

tager udgangspunkt i tværsektorielt samarbejde og værdier, der bygger på faglighed, 

ansvarlighed, respekt og gensidig læring imellem regionen, kommunerne og almen praksis. 

 

Status på Masterplanen 

Handicaprådet har bedt om en status på Masterplanen, som kommunalbestyrelsen har 

vedtaget i forbindelse med budget 2019, for at forbedre forholdene indenfor handicap, 

psykiatri og sundhedsområdet. I handicaprådet bakker vi op om disse tiltag. Hovedpunkterne 

er følgende:  

 

 Der skal bygges botilbud for senhjerneskadede borgere i Bogense og desuden dagtilbud 

til borgere fra botilbuddet for senhjerneskadede og botilbuddet for handicappede. 

 

 Der etableres et botilbud for handicappede borgere i det nuværende botilbud for 

senhjerneskadede på Møllehaven i Bogense. 

 

 Der bygges 6 midlertidige pladser på Bryggergården 

 

 Rådgivningscentrene er åbnet i de 3 hovedbyer. 

  

 De 4 nye afklaringsboliger i Særslev er startet op.  

  

 Der skal etableres 20 akut- og rehabiliterinspladser på Vesterbo i Søndersø. 

  

 Sundhedsklinikkerne åbner for mere behandling på klinikkerne. 
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Busser på handicap og psykiatriområdet                                                                         

Der vil fremover være fokus på oplæring af brugere indenfor handicap og psykiatriområdet i, 

selv at tage offentlig trafik, hvor det er muligt. Det medfører, at der fremover vil være 4 

busser til rådighed, hvoraf de 3 er med lift. 

FGU                                                                                                                                   

På flere af vores møder i handicaprådet er vi orienteret omkring den nye Forberedende Grund 

uddannelse. 1. august 2019 startede den nye Forberedende Grund Uddannelse op med Gitte 

Lykkehus som leder af det samlede FGU og Per Nielsen som leder af FGU Nordfyn. 

Uddannelsen er et tilbud til unge under 25 år, som endnu ikke er parat til at gå i gang med 

eller gennemfører en anden ungdomsuddannelse. Det kan være faglige, personlige eller sociale 

årsager der gør, at de unge ikke kan starte op. Formålet er efterfølgende at fortsætte på en 

erhvervsuddannelse eller en gymnasial eller i job   
Der skal være én skole, på to matrikler i Nordfyns kommune og med 3 spor (landbrug, industri 

og sociale erhverv.) 

 

Skolen er kommet godt fra start. Handicaprådet orienteres igen i 2020. 

                                    

Tilgængelighedspuljen og Tilgængelighed 

Der er blandt andet bevilliget støtte til   

 

 Rumdækkende lift i Hasmark  

 

 Nyt indgangsområde og ny dør ved KFUM og KFUK’s sommerlejr ved Skråstrup Strand  

 

 Vindfang ved Mødestedet i Søndersø 

 

 2 tilgængeligheds mærker - til NEET i Bogense og til SuperBrugsen i Søndersø. 

 

Der har været en forespørgsel på en automatisk dør på Otterup Rådhus. Handicaprådet mener 

ikke, at det er tilgængelighedsmidlerne, der skal benyttes til etablering af denne dør. 

 

I forhold til valgstederne har der været udfordringer omkring tilgængelighed. Handicaprådet 

ønsker at gennemgå tilgængeligheden på valgstederne inden næste valg og det er allerede 

udført. 

 

Nordfyns Kommune har afsat penge til ændringer i Otterup midtby Der ses bl.a. 

modsætningsforhold ved etablering af vandrender og færden med kørestole. Handicaprådet 

anbefaler, at der lægges riste på vandrenderne, da borgere i kørestole eller med 

ganghjælpemidler lettere vil kunne færdes på disse. Der er dog valgt en anden løsning. 

 

Handicapparkeringen på Torvet i Otterup ønskes bibeholdt også efter ombygning af Torvet 

 

Mogens Bak Hansen inviterer Ole Sahl fra Tilgængelighedsudvalget til et møde, hvor 

mulighederne for at få flere, bedre og mere kvalificerede ansøgninger til Tilgængelighedspuljen 

drøftes. Det arbejdes der videre med i 2020. 

 

Fremover bliver dagsordenen til Tilgængelighedsmøderne sendt særskilt til alle medlemmer af 

Handicaprådet. 

Handicaprådets pjece                                                                                             

Handicaprådet har fået udfærdiget en pjece, som oplyser om det spændende arbejde, der er i 

Handicaprådet. Pjecen er placeret rund i kommunen, blandt andet på rådhusene, 
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bibliotekerne/borgerservice, rådgivningscentre, Frivilligcentret, Ungeposten, Sundhedshuset 

mv. Alle borgere er velkommen til at kontakte Handicaprådet.     

Høringssvar                                                                                                      

Handicaprådet har igennem hele året afgivet høringssvar. 

Der har blandt andet været høring omkring: 

 Sundhedsaftalen 2019-2023 

 

 Ny trafiksikkerhedsplan 

 

 Høringssvar til udbudsmateriale vedr. urologiske hjælpemidler. 

 

 Høringssvar på diabeteshjælpemidler. 

 

 Høringssvar på Budget 2020  

  

Ny direktør for Social og Arbejdsmarked  

1. maj tiltrådte Mogens Bak Hansen som direktør for Social- og arbejdsmarked. Handicaprådet 

har allerede haft et rigtig godt samarbejde med Mogens og vi glæder os til sammen at 

videreudvikle området i fællesskab.            

 

Analyse på det specialiserede område 

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019 at få udarbejdet en rapport 

på det specialiserede børneområde. KLK har udfærdiget analysen af det specialiserede 

børneområde. 

  

På baggrund af analysen er KLK fremkommet med en række overordnede vurderinger, der 

kommer til at danne baggrund for det videre arbejde. 

  

Dette arbejde skal danne baggrund for en ny Børne- og Ungepolitik og udmøntes i en 3-årig 

Strategi- og Handlingsplan. 

 

Børne- og Ungeudvalget drøfter det videre arbejde på alle møder i 2019. 

 

Handicaprådet følger arbejdet tæt i 2020. 

 

Orientering om ankestatistikkens Danmarkskort  

Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans på Socialområdet. Hvert år laver 

Ankestyrelsen opgørelser over, hvor mange klager styrelsen har behandlet for borgere i de 

enkelte kommuner. 

  

Hvert år inden den 1. juli skal Børne- og Socialministeren offentliggøre et kommuneopdelt 

danmarkskort, der viser omgørelsesprocenten i klagesager efter Serviceloven. Danmarkskortet 

laves på baggrund af det forudgående års statistik. Danmarkskortet skal behandles af 

Kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner, jf. §79b i lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område. 

 

Handicaprådet er blevet orienterede om ankestatistikkens Danmarkskort, der beskriver 

stadfæstelser, hjemvisninger og ændringer af afgørelser sendt til afgørelse i Ankestyrelsen. 

 

Nordfyns Kommune ligger i forhold til hjemvisninger og ændringer på børneområdet lidt under 

landsgennemsnittet og på voksenområdet lidt over landsgennemsnittet. 
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På det samlede socialområde er den nationale omgørelsesprocent på 36 %. I Nordfyns 

Kommune er omgørelsesprocenten 40 %. I statistikken indgår i alt 52 afgørelser. 

  

Ankestyrelsen har for 2018 haft særligt fokus på børnehandicap og voksenhandicap. For disse 

områder er der udarbejdet selvstændig statistik. 

  

Den nationale omgørelsesprocent for børnehandicap er 47 %. For Nordfyns Kommune er den 

43 % i 2018. I statistikken indgår i alt 14 afgørelser. 

  

Den nationale omgørelsesprocent på voksenhandicap er 32 %. I Nordfyns Kommune er 

omgørelsesprocenten 43 %. I statistikken indgår i alt 21 afgørelser. 

 

Handicaprådet følger løbende op på hvilke indsatser, der sættes i værk, for at undgå at 

antallet af klagesager bliver for højt.  

 

Årsrapport 2018 Magtanvendelse jf. Lov om Social service       

Administrationen har udarbejdet årsrapport vedrørende registrering af magtanvendelser i 2018 

indenfor ældreplejen samt voksen handicap/psykiatri efter Lov om Social Service. 

Jævnfør bekendtgørelse om magtanvendelse overfor voksne, skal der ske registrering af hver 

enkelt, konkrete magtanvendelsessituation. Tillige skal der udfærdiges en årlig 

beretning/rapport, som forelægges Kommunalbestyrelsen. 

   

Indberetninger på handicap/psykiatriområdet omfatter både borgere med bopælsadresse i 

Nordfyns Kommune og borgere med bopælsadresse i regionale tilbud eller tilbud i anden 

kommune. 

 

Magtanvendelserne blev gennemgået og der arbejdes løbende med at udvikle socialpædagogiske 
metoder til at forebygge situationerne.  
 

Nemid og handicappede borgere 

Handicaprådet har ønsket information om, hvordan man i Nordfyns kommune løser 

udfordringen med NemID og borgere med kognitive udfordringer. Der er 10 borgere som har 

behov for en serviceløsning fra en bank. Resten klarer selv at betale regninger m.m. med 

støtte eller hjælp fra pårørende. Mange borgere er fritaget for elektronisk post. 

 

Beskæftigelsesplanen for 2020  

Beskæftigelsesministeren har udmeldt et nyt beskæftigelsesmål som indebærer, at flere 

personer med handicap skal i beskæftigelse. I den forbindelse har jobcenteret fået penge til 

projekt: Et mere rummeligt arbejdsmarked. I dette projekt kan borgerne blive screenet i 

forhold til afklaring af, om de er parate til at komme ud på arbejdsmarkedet og få hjælp til 

handicapkompenserende tiltag, samt til at komme i job. Målsætningen i Nordfyns Kommune 

er, at 60-70 handicappede borgere kommer i job i perioden frem til 2025. Det blev på mødet 

oplyst, at 89 borgere i Nordfyns Kommune har en personlig assistanceordning i forbindelse 

med deres job. 483 borgere er i fleksjob. Formanden er valgt som repræsentant i 

styregruppen. 

 

Årsrapporter 2018 - Socialpsykiatrien og Handicapcenter Nordfyn  

Årsrapporterne beskriver indsatsområderne fra 2018, men giver samtidigt også en status på 

indsatsområderne for 2019. 

Budget 2020 

Direktør Mogens Bak Hansen har orienteret om budgetprocessen samt om den tidsmæssige 

ændring af denne pga. forsinkelse af kommuneaftalen indgået mellem Staten og 

Kommunernes Landsforening, samt om omstillingskataloget ift. 2020. 

 

Handicaprådet har udfærdigede høringssvar til omstillingskataloget. 
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Opfølgning på besparelser i Budget 2020 indenfor Handicaprådets område viser at der som 

udgangspunkt ingen besparelser er inden for handicapområdet i Budget 2020, dog vil der 

inden for voksenhandicapområdet blive investeret 1 mio. kr. årligt i øget ledelsesmæssig fokus 

og bedre sagsbehandling, som forventes at medføre et besparelsespotentiale på 1,5 mio. kr. 

årligt fra 2021. Der vil ske ny orientering i 2020 omkring denne investering, og det 

besparelsespotentiale, som investeringen forventes at medføre. Endvidere blev det nævnt, at 

telekørsel fremadrettet udvides, så man kan køre over kommunegrænserne med telekørsel. 

  

En helhedsorienteret indsats for sårbare familier 

Kommunalbestyrelse har i budget 2019 afsat 2,3 mio. kr. årligt i 4 år til en tværgående indsats 

for sårbare familier, med job- og uddannelsesfokus for de voksne i de familier, der indgår i 

projektet. Jobcentret skal i tæt samarbejde med andre afdelinger kordinerer indsatserne. 

Rådgivningscentrene  

Centrene er placeret i både Bogense, Otterup og Søndersø og giver mulighed for at borgeren 

oplever ”en indgang”, når de står overfor udfordringer som er svære at takle selv. Tilbuddet er 

primært rettet mod personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale 

problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale 
problemer. Alle kan møde ind fra gaden. Der har været 30 henvendelser, herunder 10 nye 

borgere. 
 

Kriterier for tildeling af handicapprisen 

I 2019 blev handicapprisen uddelt og i den forbindelse blev kriterierne for tildeling af 

handicapprisen revideret. Der var i den forbindelse en snak om ønsket om at bruge 

betegnelsen "borgere med funktionsnedsættelser" eller "borgere med handicap". 

Handicaprådet besluttede at bibeholde betegnelsen "handicap". 

Handicaprådets temaaften og uddeling af Handicapprisen d. 22. okt. 2019            

Temaet for aftenen var Udfordringer i hverdagen med en funktionsnedsætte. Søren Holmgren 

som er blind fortalte meget humoristisk om de udfordringer, som han oplever i sin hverdag. 

Der var tre indstillede til årets handicappris. Vinderen var Ib Andersen som er træner for 

Stjerneholdet i Skeby Boldklub. Stjerneholdet er et fodboldhold for børn/unge med særlige 

behov. Yderlig indstillede var Vera Pedersen for sit arbejde med Motionsvennerne i Morud og 

Heidi Andersen fra Bedre Psykiatri indstillet for arbejdet med oprettelse af Samværsvenner. 

 

Handicaprådet udtrykte stor tilfredshed med indhold og forløb omkring temaaftenen 2019. 

Handicaprådet har drøftet, hvorvidt temaaften fremover skal afholdes hvert eller hvert andet 

år. 

 

Sagsbehandlingstider i bilsager 

Handicaprådet har på baggrund af artikler i Fyens Stiftstidende ønsket dette punkt drøftet, da 

Nordfyns kommune ikke har overholdt sagsbehandlingstiderne. Der har været 3 sager, hvor 

sagsbehandlingstiden ikke har være overholdt pga. lange sagsbehandlingstider i 

Ankestyrelsen, hos CKV og speciallæge. Handicaprådet bliver orienteret igen i 2020. 

Overgange fra barn/ung til voksen inden for handicapområdet      

Nordfyns kommune har øget fokus på overgang fra barn/ung til voksen der er igangsat et 

udviklingsarbejde omkring bedre procedurer for overgange fra ung til voksen inden for 

handicapområdet. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra LEV, 

Støttegruppe Nordfyn og Handicaprådet. 
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Omstrukturering på Børne og Familieområdet                                              

Omstruktureringen på Børn- og Familieområdet er specifikt indenfor Sundhedsplejen, 

Familiehuset og Heldagsskolen. Der har tidligere været én centerleder. Der vil fremadrettet 

blive ansat en leder hvert sted.  

Afrunding                                                                                                                      

Der har i 2019 været drøftet rigtig mange spændende emner i vores Handicapråd. 

Handicaprådet vil gerne sige tak for de mange forskellige indlæg af de forskellige fagpersoner, 

med meget informative orienteringer, som har givet os indsigt i mange områder gennem hele 

året.   

Som formanden vil jeg også gerne sige tak, til de steder som har givet mig mulighed for at 

aflægge et besøg. Her kan b. al nævnes Jobklubben for fleksjobbere, temaaften for forældre til 

ordblinde børn, det nye Hjælpemiddeldepotet, Stjerneholdet i Skeby, hvor træner Ib Andersen 

modtog handicapprisen for sit arbejde som fodboldtræner for børn/ unge med særlige behov. 

Jeg håber, at kunne besøge andre i 2020.                                                                               

Jeg vil også gene sige tak til forvaltningerne som har givet mig mulighed for at deltage i 

forskellige samarbejder som: Overgang fra barn/ung til voksen, Et mere rummeligt 

arbejdsmarked m.m.  

Handicaprådet er allerede i gang med visioner for 2020, hvor Handicaprådets referater som 

noget nyt vil blive forelagt for Social- og Sundhedsudvalget.  

Vi glæder os alle til at drøfte flere spændende emner i 2020 

På vegne af Handicaprådet 

Formand og Næstformand  

Vibeke Rasmussen og Anne-Lise Sievers 

  

  


