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Formanden skriver til beretningen  

 

Så er det tid til at gøre status for Hillerød Handicapråd 2019. 

 

2019 har været et meget aktivt og spændende år. Vi glæder os i rådet over, at kommunen nu 

har vedtaget en handicappolitik, hvor udmøntningen af denne i mere konkrete initiativer skal 

starte her i 2020. Vi er meget glade for den centrale rolle, vi har haft i udviklingen af 

politikken. Det vil vi gerne takke for. 

 

Handicaprådet var initiativtager til den meget vellykkede Fællesskabsfestival, som med endog 

meget stor hjælp fra Frivilligcenteret blev afholdt for første gang i 2019. Vi håber, denne 

festival bliver gentaget i årene fremover, det synliggør dels de mange aktiviteter, der foregår 

blandt handicappede, og dels kommunens rummelighed. 

  

Vi ser frem til arbejdet i 2020 og til at fortsætte den gode dialog. 

 

Michael Davidsen, Formand for Hillerød Handicapråd. 
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Møder og aktiviteter 2019 
 

Handicaprådet har i 2019 holdt otte ordinære møder samt et ekstraordinært møde, hvor rådet 

drøftede og behandlede høringssagen om Budget 2020-2023.  

I 2019 har handicaprådet deltaget i en række møder med de politiske fagudvalg, herunder to 

dialogmøder og et orienteringsmøde med Omsorg og Livskraftsudvalget samt et dialogmøde 

med Børn, Familie og Ungeudvalget. 

Handicaprådet har også i 2019 været inviteret til og deltaget i bl.a. et temamøde om analysen 

af specialundervisningsområdet samt flere borgermøder om Hillerød Kommunes 

handicappolitik. 

 

Handicappolitik 
Handicaprådet har i 2019 indgået som referencegruppe i arbejdet med udviklingen af en ny 

handicappolitik i Hillerød Kommune. Flere af rådets medlemmer har i denne proces også 

deltaget i borgermøder, hvor de på bl.a. workshops har bidraget med viden og indsigt i de 

behov mennesker med forskellige funktionsnedsættelser har. 

 

Fællesskabsfestival 
Handicaprådet var i 2019 med til at tage initiativ til byens første fællesskabsfestival. Det skete 

i et samarbejde med Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Bibliotekerne og flere personer fra 

Hillerøds foreningsliv og kommunale tilbud. 

Festivalen blev holdt på Hillerød Bibliotek den 26. oktober ved et velbesøgt arrangement med 

ca. 300 besøgende. På fællesskabsfestivalen var der mulighed for at deltage i mere end 35 

aktiviteter samt høre oplæg og musikalske indslag. 

 

Øvrige sager 
Handicaprådet har i forbindelse med folketingsvalget og Europa-Parlamentsvalget i Danmark 2019 

drøftet tilgængelighed til valget med baggrund i Det Centrale Handicapråds pjece ”Valg for 

alle”. Handicaprådet fik i den forbindelse en orientering om, hvordan kommunen sikrer 

tilgængeligheden ved de kommunale valgsteder. 

 

Uddeling af Hillerød Handicapris 2019 
Handicaprådet uddelte for 5. gang i 2019 Hillerød Handicappris, ved et arrangement der blev 

holdt på rådhuset. 

 

Handicapprisen blev indstiftet i 2015, blandt andet med det formål at fremhæve gode 

initiativer og synliggøre vilkårene for personer med et handicap samt markere FN´s 

internationale handicapdag den 3. december.  

 

I 2019 blev Hillerød Handicappris givet til Hillerød Bueskyttelaug, der fik tildelt prisen fordi 

Hillerød Bueskyttelaug har nogle ildsjæle blandt deres trænere, der brænder for at gør en 

forskel for børn og unge med udfordringer af enten fysisk eller psykisk karakter. 
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Bueskyttelauget har i samarbejde med Harløse Skole i løbet af seneste 1½ år givet alle skolens 

elever mulighed for at afprøve bueskydning i mindre hold som en del af en varieret skoledag. I 

2019 2019 har Bueskyttelauget stået i spidsen for, i et samarbejde med Dansk Parasport, at 

tilbyde eleverne at lære at gå til bueskydning som et fritidstilbud. 

  

Høringssager 2019 
 

Handicaprådet har haft 20 sager i høring i 2019. Rådet besluttede at afgive høringssvar i 17 

sager. I 2018 behandlede rådet 11 sager, i 2017 15 sager og i 2016 19 sager.    

 

Følgende sager har været sendt i høring i handicaprådet i 2019: 

 

 ”Sammen om sundhed” Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22 

 Høring af udkast til Hillerød Kommunes Beskæftigelsesplan 2019/2020 

 Høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023 

 Idræts- og Bevægelsespolitik - høring   

 Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 

 Ny politik ”En del af fællesskabet” 

 Bevæg dig for livet visionsaftale i høring 

 Afrapportering af analyse af specialundervisningsområdet 

 SKI-udbud af genbrugshjælpemidler 

 Slutstatus for sundhedsaftale 2015-2019 samt godkendelse af sundhedsaftale 2019-

2023  

 Handicappolitik – beslutning om videre proces 

 Budget 2020-2023 

 Fælles Børn – Fælles Ansvar, den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i 

Hillerød Kommune 

 Høring af Hillerød Handicapråd i fht udbud af stomiprodukter – foreløbig sagsfremstilling 

-  afgav ikke høringssvar 

 Supplerende høringssag – Budget 2020-2023   

 Høring af Hillerød Handicapråd i fht udbud af diabeteshjælpemidler – foreløbig 

sagsfremstilling  

 Høring af Hillerød Handicapråd - udbud af indkøbsordning for visiterede borgere - afgav 

ikke høringssvar 

 Høring af Hillerød Handicapråd – udbud af inkontinenshjælpemidler – afgav ikke 

høringssvar 

 Høring af Hillerød Handicapråd – Udkast til handicappolitik 

 Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik Ældre og Sundhed 2020 

 

Herudover har Handicaprådet i 2019 haft følgende sag til orientering: 

 

 Høringsproces for Budget 2020-2023 
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Andre aktiviteter 

Handicaprådets medlemmer har igen i år modtaget invitationer til- og deltaget på konferencer, 

temadage, workshops med videre. 

Handicaprådet har bl.a. været repræsenteret i en arbejdsgruppe, der har bidraget til en 

revidering af kvalitetsstandarderne på Ældreområdet. 

    

Sammensætning Hillerød Handicapråd 2018 – 2021  
 

I Hillerød Kommune er det besluttet, at Handicaprådet i perioden 2018 – 2021 består af otte 

medlemmer, sammensat med fire repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer (DH), to 

repræsentanter fra byrådet og to medlemmer fra forvaltningen.  

 

I indeværende periode (2018-2021) består rådet af følgende medlemmer: 

 

Medlemmer fra Danske Handicaporganisationer: 
 Michael Davidsen – Dansk Blindesamfund – Formand  

 Mogens Kragh Hansen – Muskelsvindfonden 

 Lis Bymark – Diabetesforeningen 

 Stina Gleerup – ADHD-foreningen   

 

Medlemmer udpeget af byrådet:  
 Ingo Bøggild Hvid – medlem af byrådet (A) – Næstformand  

 Peter Lennø – medlem af byrådet (O) 

 Vibeke Ries –afdelingschef for Borger- og Socialservice   

 Helle Mitzie Stennicke – afdelingschef for Familier og Sundhed   

DH er repræsenteret med alle 4 hovedområder inden for fysiske og psykiske handicaps.  

 

Kontaktoplysninger 
Du kan kontakte Handicaprådet ved at sende en mail til formand Michael Davidsen på 

mailadressen michael.davidsen@blind.dk eller ved at ringe eller sende en mail til 

Handicaprådets sekretariat på mailadressen borgerogsocialservice@hillerod.dk eller 

telefon 72323310.  

 

På Hillerød Kommunes hjemmeside findes der yderligere oplysninger om Hillerød Handicapråd.  

Her finder du vej til siden om Hillerød Handicapråd.  

mailto:michael.davidsen@blind.dk
https://www.hillerod.dk/borger/sundhed-omsorg-og-handicap/handicap-og-omsorg/handicapraad/
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