
                                                                                                       

  
 

  
                                                           

   

  

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

   
  

 

 

Handicaprådet i Nordfyns kommune 

Årsrapport 2020 

Marts 2021 

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 

Året 2020 har været præget af Corona, såvel for Handicaprådet som for andre. Vi startede ud 
med årets første møde som var fysisk fremmøde. Herefter blev 2 møder aflyst og årets 3 
sidste møder blev afholdt virtuelt. 

Årsrapporten beskriver her de væsentligste fokuspunkter, som Handicaprådet har arbejdet 
med i årets løb. 

Tilgængelighed 
Tilgængelig er et stort område, så det bliver drøftet som et fast punkt på vores dagsorden og 
vi får løbende opfølgninger. Direktøren for Teknik og Miljø inviteres fremover med jævne 
mellemrum til møde i Handicaprådet. 
Vi har drøftet pladskrav og særligt i forhold til store elektriske kørestole ved nybygning af 
offentlige handicaptoiletter, da borgere oplever, at standardkravene til handicaptoiletter ikke er 
optimale. Handicaprådet har udarbejdet og fremsendt skrivelse omkring ovenstående til Henrik 
Boesen, Direktør for Teknik, Erhverv og Kultur i forhold til fremtidige anlægsprojekter med 
etablering af offentlige handicaptoiletter, hvor man skal være opmærksom på dette. 
Handicaprådet har også haft fokus på, at det er vigtigt, at der bliver etableret op og nedkørsler 
i nye anlægsprojekter i forhold til at styrke tilgængeligheden i vores kommune. 

Tilgængelighedspuljen 2020 
Handicaprådet råder over en årlig pulje på 500.000 kroner som kan ansøges til projekter, som 
forbedrer tilgængeligheden for handicappede i Nordfyns Kommune. Puljen skal sikre, at der 
løbende arbejdes med tilgængelighedsforbedringer, der gør det muligt for personer med 
nedsat funktionsevne, at færdes og deltage i alle dele af samfundet på lige fod med andre i 
henhold til Nordfyns Kommunes Handicappolitik Der kan søges tilskud til bl.a. forbedring af 
adgang til byggeri med offentlig adgang, såvel eksisterende som nybyggeri. Det er også muligt 
at søge tilskud til udearealer, for at forbedre tilgængeligheden eller byrumsinventar til glæde 
for den nævnte målgruppe samt andre. 
Der kan dog ikke kan gives tilskud til enkeltpersoner. 
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I 2020 har der kun været 50.000 kroner, idet 450.000 kroner tidligere på året er indgået som 
finansiering i forbindelse med genopretningplanen for økonomien på handicapområdet. 
Handicaprådet har bevilliget penge til et projekt i samarbejde med God Adgang, med temaet 
Natur og Friluftliv på Nordfyn. Handicaprådet ønsker at kommunens egne platforme også 
bruges i forbindelse med markedsføringen af projektet. 

Ny direktør for Børn og unge 
1. februar 2020 starter Karsten Poulsen, som ny direktør for Børn og Unge. Vi har i løbet af 
året fået flere oplæg fra Karsten. 

Masterplan 
Handicaprådet har løbende fået orientering om status på arbejdet med de 11 projekter, som er 
en del af de fremtidige tilbud på voksenområdet, indenfor ældre, sundhed og det 
specialiserede område. 

Høringssvar fra Handicaprådet 
Handicaprådet har lavet høringssvar på følgende: 

 Ny ungestrategi 
 Genopretningsplanen 2020 
 Materiale vedr. overgang fra ung til voksen inden for det specialiserede socialområde 
 Ankestatistikkens Danmarkskort 2019 
 Det tværsektorielle udbud på stomiområdet 
 Genbrugshjælpemidler og kompressionsprodukter 
 Budget 2021 

Fokusområdet for Handicaprådet i 2020 
Handicaprådet har som noget nyt i 2020 valgt et fokusområde. 
Handicaprådet har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Brian Lebæk og Vibeke Rasmussen 
som har udarbejdet et materiale ud fra Handicaprådets ønske om ansættelse af en 
pårørenderådgiver. Dette blev sendt til Social og Sundhedsudvalget. Handicaprådets 
budgetønske om ansættelse af en pårørenderådgiver er desværre ikke blevet efterkommet. 

Kursusaktivitet og møder 
Selv om året har været præget af aflysninger af mange møder og konferencer, har det dog 
været muligt, at deltage i forskellige webinarer. 
Det sidste styregruppemøde i "Et mere rummeligt arbejdsmarked" er afholdt. Der bliver 
udfærdiget en rapport om projektet og de erfaringer, som kan drages af projektet. 
Der har været også været afholdt møde om Flekstrafik. 

Temaaften 2020 
Handicaprådet afholder hvert år en temaaften. Årets temaaften var planlagt til mandag den 2. 
november fra klokken 18.30 til 20.45. 
Arrangementet måtte dog desværre aflyses med henvisning til Corona-situationen, da der er 
behov for ekstra forsigtighed i målgruppen. 

Årsrapporter, Kvalitetsstandarder og Bilaritære aftaler 
I årets løb har Handicaprådet fået orientering om aftaler indenfor 

 Sundhed og Rehabilitering 
 Magtanvendelse 
 Specialtandplejen 
 Hjerneskaderådgivningen 
 Kvalitetsstandarder 
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Afrunding 
Handicaprådet vil gerne sige tak til alle de forskellige fagpersoner som velvilligt har været med 
til at give os indsigt og viden indenfor mange områder gennem hele året. 

Selv om 2020 har været præget af Corona og alle de forskellige restriktioner, har vi i 
Handicaprådet arbejdet med mange spændende opgaver og det fortsætter vi selvfølgelig med. 

2021 byder blandt andet på 
 Et samarbejdet med God adgang med fokus på tilgængelighed i naturen. 
 Vi afventer, at kommunens nye hjemmeside går i luften, hvor der skal være fokus på 

tilgængelighed for blinde. 
 Det Centrale Handicapråd udkommer med en ny rapport. 

og ikke mindst glæder vi os meget til at kunne mødes fysiske igen. 

Der vil løbende komme aktuelle emner, som vi vil drøfte, så der er masser at tage fat på i det 
sidste år af dette Handicapråds periode. 

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

På vegne af Handicaprådet 
Vibeke Rasmussen og Anne-Lise Sievers 
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