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Formanden skriver til beretningen  
 

Som formand for Hillerød Handicapråd vil jeg indledningsvis gerne takke alle rådets medlemmer 
for et godt og konstruktivt samarbejde både i år og de sidste 4 år. Jeg synes, vi har opnået nogle 
gode resultater, især vil jeg her fremhæve det i 2021 nyetablerede samarbejde med forvaltningen 
omkring tilgængelighed i de kommunale ejendomme.   
 
Corona har sat sig sine spor også hos os. Møderne i foråret var alle virtuelle, så det har været 
dejligt at kunne mødes fysisk her i efteråret. 
 
Handicaprådet ser meget frem til at følge implementeringen af den vedtagne Handicappolitik og 
især handlingsplanen. I den forbindelse søger vi at inddrage de fem principper og øvrige 

anbefalinger for god borgerinddragelse på handicapområdet, som DH og KL i fællesskab har 

udviklet. Vi må desværre konstatere, at der stadig er brug for dette arbejde, da tilliden blandt 

en del borgere kunne være større.  
 
Vi har i Handicaprådet beskæftiget os med de problemer, de pengeløse banker udgør for nogle 
handicapgrupper. Der findes personer, der fx grundet svære rystelser i hænderne ikke kan betjene 
hæveautomater. Dette kombineret med at koder er strengt personlige skaber alvorlige problemer 
mht. at skaffe penge for disse personer. Et medlem af rådet har haft kontakt med flere lokale 
bankafdelinger og konstateret, at der fra deres side ikke er nogen umiddelbar løsning på dette 
problem. Problemet behandles i disse måneder også i en statslig arbejdsgruppe. 
 
Handicaprådet var for 7. gang vært for uddeling af kommunens handicappris. Det er en stor glæde 
at konstatere, at der var flere kvalificerede kandidater til prisen. Vi er meget glade for at se, at der 
er stort engagement og mange ildsjæle, det gør en forskel for mange med store udfordringer i 
deres dagligdag. 
 
En sidste tak skal gå til Handicaprådets sekretær, Charlotte Andersen, samt de mange ansatte i 
kommunen, der gør deres bedste for at hjælpe de handicappede borgere. 
 
Afslutningsvist vil jeg glæde mig til at fortsætte arbejde i det nye Handicapråd i 2022.  
 
 
 

 
 
Michael Davidsen, Formand for Hillerød Handicapråd 
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Møder og aktiviteter 2021 
 

Handicaprådet har i 2021 holdt ni ordinære møder samt et ekstraordinært møde, hvor rådet 

drøftede og behandlede høringssagen om Budget 2022-2025.  

I 2021 har handicaprådet deltaget i to dialogmøder med Omsorg og Livskraftsudvalget og 

skulle have deltaget i ombudsmandens tilgængelighedseftersyn på Sundhedscenteret, der blev 

udsat. Rådet var vært ved uddelingen af årets handicappris. 

 

 

Samarbejde og tillid i centrum på handicapområdet - anbefalinger fra DH og KL 

I foråret 2021 udviklede DH og KL i fællesskab fem principper og en række anbefalinger for 

god borgerinddragelse på handicapområdet. 

Formålet var at styrke borgerinddragelsen og tilliden mellem mennesker med handicap og 

kommunen. DH og KL ser de kommunale handicapråd som et vigtigt bindeled mellem 

kommunen, de enkelte mennesker med handicap og deres pårørende. 

Derfor opfordrede DH og KL de kommunale handicapråd til at sætte principper og anbefalinger 

på dagsordenen og drøfte, hvordan handicaprådet kan bidrage til at styrke samarbejdet 

mellem kommunen og borgerne i kommunen.  

Handicaprådet har haft gennemgået de fem principper og haft en god dialog om, hvordan 

rådet kan bidrage til, at DH og KL’s principper og anbefalinger kan være med til at understøtte 

tilliden og samarbejdet bredt i kommunen. Rådet var enige om, at der i såvel 

handicappolitikken, handleplanen til handicappolitikken og kvalitetsstandarderne på 

socialområdet er beskrevet mange gode initiativer og intentioner, der netop skal understøtte 

tilliden og samarbejdet med borgerne. 

Rådet var enige om, at de 5 principper skal hænge sammen med både handicappolitikken og 

handleplanen og har stillet sig til rådighed for forvaltningen med sparring med henblik på at 

sikre, at de 5 principper er indarbejdet og tydelige.   

 

Tilgængelighed på kommunens ejendomme 

I 2021 er der blevet etableret en fast dialog med forvaltningen omkring tilgængeligheden på 

de kommunale ejendomme og der er etableret en arbejdsgruppe, hvor to repræsentanter fra 

handicaprådet deltager. Arbejdsgruppen har bl.a. udvalgt ejendomme, som de har været ude 

og besigtige med henblik på at afdække tilgængeligheden og rådgive forvaltningen omkring 

forbedringer i forhold til tilgængeligheden.  

 

Uddeling af Hillerød Handicapris 2021 

Handicaprådet uddelte for 7. gang i 2021 Hillerød Handicappris. Prisuddelingen foregik på 

rådhuset, hvor handicaprådet var vært ved et arrangement.  

 

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 2021 blev Hillerød Handicappris givet til cheftræner Marlene Carlsen i Hillerød Håndbold, der 

træner holdet Lykkestjerner.  

 

Malene modtog prisen fordi hun er en ildsjæl, der brænder for at øge livskvaliteten for børn og 

unge med handicaps og yder en hel særlig indsats for at børn og unge i alderen 5-16 år har 
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mulighed for et aktivt liv, hvor de kan udfolde sig med bold og leg. Malene bidrager altid med 

højt humør og en smittende livsglæde. 

  

Malene har bl.a. sørget for at holdet har kunne deltage i Lykkecup 2021 i Jyske Bank Boxen i 

Herning, hvor over 500 spillere med forskellige diagnoser/handicaps deltog. Lykkecup afholdes 

af Lykkeliga som er et nationalt fællesskab for børn med udviklingshandicaps og deres familier. 

 

 

Høringssager 2021 
 

Handicaprådet har haft 10 sager i høring i 2021. I 2020 behandlede rådet 7 sager, i 2019 20 

sager og i 2018 11 sager.    

 

Følgende sager har været sendt i høring i handicaprådet i 2021: 

 

 Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2021 

 Høring af udkast til Beskæftigelsesplan 2021/2022 

 Høring af Hillerød Handicapråd – SKI-udbud af genbrugshjælpemidler  

 Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje – antal leverandører 

 Bedre fremkommelighed og stoppesteder på buslinje 375R 

 Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje 

 Høring af Budget 2022-2025 

 Forslag til boligpolitik 2021 

 Forslag til kommuneplan 2021 

 SKI-udbud af bleer 50.96 – foreløbig sagsfremstilling 

 Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2022   

 

Herudover har Handicaprådet i 2021 haft 13 sager til orientering: 

 

 Præsentation af forprojekt for Favrholm station 

 Orientering om ”Et liv – én plan” 

 Orientering om ”Individuel Planlagt job med støtte” (IPS) 

 Henvendelse fra Handicaporganisationerne angående nødkald og responstider 

 Ejendommes oplæg til handicaprådet 

 Præsentation af dispositionsforslag for fornyelse af Slotsgade 

 Orientering om Ankestyrelsens årsrapport 2020 

 Orientering og dialog om Ejendommes opgaver på handicapområdet 

 Budgetmateriale på det specialiserede børne- og voksenområde samt ældreområdet.  

 Guide til budgetmateriale 2022-2025 

 Sammenhæng mellem handicappolitikken, handleplanen og anbefalinger fra DH og KL  

 Orientering og dialog om Ejendommes opgaver på handicapområdet 

 Orientering om ”Et liv – én plan” og ”Individuel Planlagt job med støtte” (IPS)   
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Andre aktiviteter 
 
Handicaprådets medlemmer har i forbindelse med flere orienteringssager indgået i dialog med 

forvaltningen og bidraget med viden om bl.a. tilgængelighed i konkrete byudviklingssager.   

Det er fx udviklingen af Favrholm station og fornyelse af Slotsgade, hvor handicaprådet deltog 

i afprøvning af det testfelt der var etableret ved Koies Bugt i Slotsgade. 

 

 

Sammensætning Hillerød Handicapråd 2018 – 2021  
 

I Hillerød Kommune er det besluttet, at Handicaprådet består af otte medlemmer sammensat 

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

byrådet og to medlemmer fra forvaltningen.  

 

I perioden 2018-2021 har rådet været repræsenteret 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 (V) 

 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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