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Formanden skriver til beretningen  
 

2020 har været et meget usædvanligt år med corona, som især i foråret satte begrænsninger 

mht. mødeaktivitet. Men vi har alle lært at bruge de forskellige virtuelle muligheder, så 

møderne har i vid udstrækning kunne gennemføres. Personligt har jeg dog savnet at møde 

medlemmerne af rådet fysisk. 

 

Jeg er meget glad for, at byrådet i 2020 vedtog en handicappolitik for kommunen. Tak til alle 

involverede for det store arbejde og den gode modtagelse, politikken har fået. Det er glædeligt 

at se, at elementer fra politikken allerede er blevet en integreret del fx af den nye boligpolitik. 

 

Det har været en speciel glæde, at Handicaprådet i 2020 har fået aftalt et fast møde med ABT-

udvalget og har haft et konstruktivt møde med forvaltningen. Fysisk tilgængelighed er et 

kerneområde for mange handicappede, så vi er meget glade for denne udvikling. 

 

Jeg vil afslutningsvist se lidt frem. 2021 er kommunalt valgår og dermed skal handicaprådet 

også genudpeges. Jeg har været formand i nu 8 år og har besluttet ikke at genopstille. Dette 

skyldes manglende tid – jeg har simpelt hen for mange frivillige poster ud over mit 37 timers 

arbejde, og jeg har fundet det nødvendigt at skære en del ned i mine aktiviteter simpelt hen 

for at kunne holde fat i engagementet. 

 

Jeg vil gerne takke alle for et godt og konstruktivt samarbejde, det har været 8 gode, 

spændende og lærerige år.  

 

 

Michael Davidsen, Formand for Hillerød Handicapråd. 
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Møder og aktiviteter 2020 
 

Handicaprådet har i 2020 holdt ni ordinære møder samt et ekstraordinært møde, hvor rådet 

drøftede og behandlede høringssagen om Budget 2021-2024.  

I 2020 har handicaprådet deltaget i en række møder med de politiske fagudvalg, herunder to 

dialogmøder med Omsorg og Livskraftsudvalget og et dialogmøde med Arkitektur, Byplan og 

Trafikudvalget. 

 

 

Handicappolitikkens handleplan 

I 2019 indgik handicaprådet som referencegruppe i arbejdet med udviklingen af en ny 

handicappolitik i Hillerød Kommune. I 2020 har rådet deltaget i borgermøde om handleplanen 

til handicappolitikken. 

  

 

Fællesskabsfestival 

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

Grundet Covid-19 er der ikke afholdt nogen festival i 2020, og planlægning af byens næste 

festival afventer en genåbning af samfundet, hvor det vil være sikkert og tilladt at samle 

mange mennesker igen.  

 

Øvrige sager 

Handicaprådet har i deltaget i drøftelser af kommunens kommende boligpolitik, hvor rådet har 

bidraget med viden om, hvilke forhold der er vigtige at tænke ind i forbindelse med 

udviklingen af nye boligområder. Det er eks. universelt design, der giver alle mulighed for at 

bo i boligerne, herunder mennesker med forskellige funktionsnedsættelser.  

 

 

Uddeling af Hillerød Handicapris 2020 

Handicaprådet uddelte for 6. gang i 2020 Hillerød Handicappris. Prisuddelingen foregik, 

grundet Covid-19, ved et mindre arrangement, der blev holdt i Royal Stage. 

 

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 2020 blev Hillerød Handicappris givet til trænerteamet for Special Needs holdet i Hillerød 

Judoklub. Trænerteamet fik tildelt prisen for deres store engagement for børn og unge med 1. 

og 2. grads autisme, muskelsvind og downsyndrom, fordi de formår at gribe de børn, der har 

brug for ekstra støtte, og hvor andre trænere giver op. Special Needs holdet har eksisteret i 12 

år, og træningen er foruden judo, disciplin og sjove oplevelser, med til at skabe venskaber og 

glæde. 

Trænerteamet har skabt nogle rammer, hvor piger og drenge har mulighed for at udvikle sig 

og blive en del af sportens verden, som alle andre unge, blot på deres egne præmisser.  
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Høringssager 2020 
 

Handicaprådet har haft 7 sager i høring i 2020. I 2019 behandlede rådet 20 sager, i 2018 11 

sager og i 2017 15 sager.    

 

Følgende sager har været sendt i høring i handicaprådet i 2020: 

 

 Handleplan til handicappolitikken  

 Budget 2021-2024 

 Etablering af beskyttet beskæftigelse på Skovstien 

 Boligerne på Skovstien – håndtering af ledig kapacitet  

 Flytning af busstop på Milnersvej 45 til 43 

 IN-udbud af ortopædisk fodtøj og indlæg  

 Revidering af kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov  

 

 

Herudover har Handicaprådet i 2020 haft 7 sager til orientering: 

  

 Tabt arbejdsfortjeneste 

 Helhedsplan for Frederiksborg Byskole, Etape 1. - Dispositionsforslag til orientering 

 Orientering om arbejdet med tilgængelighed på offentlige vejarealer i kommunen  

 Orientering om frikommuneforsøg ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med 

borgeren”  

 Guide til budgetmateriale 2021-2024 

 Orientering om sagsbehandlingsfrister på Ældre og Sundheds område 

 Hillerød Kommunes strategi for fysisk planlægning 
 

 

 

Andre aktiviteter 
Handicaprådets medlemmer har været inviteret til- og deltaget i borgermøder og workshops 

om bl.a. revidering af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Herudover har 

rådet også bidraget til revidering af kvalitetsstandarderne på ældreområdet. 
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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) 

 Tina Lyhne – afdelingschef for Borger- og Socialservice   

 Anja Hededal – 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 

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

på borgerogsocialservice@hillerod.dk - telefon 72323310.  

 

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

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