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Årsberetning for Handicaprådet 2021 
 

Handicaprådet 
Handicaprådet (HR) nedsættes på ny hvert fjerde år, således at rådet følger den kommunale 
valgperiode. År 2021 er det fjerde år i perioden. Der er 8 medlemmer i HR. Halvdelen af 
medlemmerne er udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH) og den anden halvdel af 
byrådet. Der ydes sekretariatsbistand fra Faxe Kommune. I perioden frem til 1. januar 2022 af 
Center for Familie, Social & Beskæftigelse og efter organisationsændring af Center for Social, 
Sundhed & Pleje. 

 
Faxe Kommunes HR har i 2021 bestået af følgende medlemmer: 

 
Medlemmer 
udpeget af DH 

Formandskab Medlemskaber af andre relevante 
udvalg, bestyrelser, råd, nævn mv. 

Suppleant 

Claus Bo Hansen Formand Autismeforeningen Madeleine 
Hansen 

Ingrid Nielsen  Polio-, Trafik- og 
Ulykkesskadede 
Bestyrelsen for Faxe Vandrerhjem 

Jeannie Thorvig 
Hansen 

Vibeke Svendsen  Formand for DH lokalafdeling Faxe 
Dansk Blindesamfund 
Trafiksikkerhedsrådet 

Ole Rønne 
Christensen 

Gurli Pedersen  Gigtforeningen Lis Lynnerup 
 
Medlemmer valgt af byrådet 

Dorthe Adelsbech Næstformand Børn & Læringsudvalget 
Senior & Sundhedsudvalget 

Henrik Rützou 
Aakast 

Bente Abrahamsen  Beskæftigelses & 
Integrationsudvalget (formand) 
Senior & Sundhedsudvalget 

Eli Jacobi Nielsen 

Christina Birkemose  2. viceborgmester 
Teknik & Miljøudvalget 
Socialudvalget 

Steen Andersen 

Karsten Møller  Medarbejder fra Center for 
Ejendomme 

Susse Tofte 

 
HR er nedsat efter Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a og er i 
Faxe Kommune organisatorisk placeret i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Pr 1. januar 
2022 i Center for Social, Sundhed & Pleje.
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Handicaprådets aktiviteter i årets løb 

Møder 
I 2021 blev der afholdt seks ordinære møder. Grundet corona blev halvdelen holdt som 
virtuelle møder. Desuden var handicaprådet til dialogmøde med Socialudvalget vedr. 
økonomi og til høringsmøde med Center for Børn & Undervisning vedr. skolestruktur. Rådets 
mødereferater kan findes på Faxe Kommunes hjemmeside, hvor alle behandlede punkter 
kan læses. 
 
Mødernes temaer 
Handicaprådet vedtog i april 2018 en arbejdsplan for perioden 2018-2021, således at der på forhånd 
er foreslået temaer for møderne, eksempelvis dialog med forskellige relevante kommunale afdelinger. 

 
Ved mødet i februar havde handicaprådet en god dialog med leder af socialcenteret, 
Marianne Kruse og teamleder for Visitation Handicap & Psykiatri, Kirsten Kaxe. Til aprilmødet 
introducerede handicaprådet og ny chef for Social & Familie, Søren Ethelberg, sig for hinanden. 
Begge disse møder var virtuelle. 
 
Til maj mødet drøftede handicaprådet blandt andet øget samarbejde med udsatterådet, og i 
juni holdt handicaprådet og udsatterådet indbyrdes formøde inden dialogmødet med 
Socialudvalget. 
 
Tommy Grønvold, leder af Rusmiddelcenteret, gæstede handicaprådets møde i august til en 
god dialog. Temaet i oktober var handicaprådets temadag om fysisk tilgængelighed og 
anlægsprojekter. I december holdt handicaprådet ikke bare årets, men også valgperiodens 
sidste møde. 

Dialogmøder og workshops 
Handicaprådet har været inddraget i administrationens opgaveløsning ved hjælp af dialogmøder 
med ledelsesområder og til workshops om specifikke emner. Disse har i 2021 været: 

 
Dialog med Socialudvalget 
Høringsmøde med Center for Børn & Undervisning vedr. skolestruktur 

 
Høringssvar 
 
HR er blevet hørt i følgende emner: Afgivet høringssvar: 
Høring vedr. ny folkeoplysningspolitik x 
Høring vedr. strategi for det specialiserede voksenområde x 
Høring vedr. ny sundhedspolitik   x 
Høring om ny skolestruktur   x 
Høring om budget 2022 x 
Høring om leveringsaftale for Synscentralen Vordingborg x 
Høring om proces for ændring i centerstruktur (deltagelse i orientering ved mødet 
betragtes som høring) 

x 

Høring om udbud af bleer x 
Høring om udbud af ortopædisk fodtøj x 
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Som det fremgår af grafen, varierer antallet af sager HR bliver hørt i fra år til år. I 2021 blev HR hørt 
i 9 sager, det er mere end en fordobling fra året før og skyldes blandt andet, at en del sager blev 
udsat fra 2020 til 2021 grundet coronanedlukninger. 
 

HR ønsker fortsat at blive inddraget så tidligt som muligt på områder, der er relevante for borgere 
med handicap i Faxe Kommune. 

 
Handicappris 
Handicaprådet har siden 2008 uddelt en årlig Handicappris. Prisen tildeles den person, 
virksomhed, organisation eller institution, som har fremmet lige muligheder for personer med 
handicap. 

 
Prisen er på 5.000 kr. 

 
I 2021 blev prisen uddelt den 24. september 2021 i forbindelse med åbningsceremonien ved 
Haslev Kulturnat. Handicaprådet valgte i 2021, for første gang at uddele prisen til to af de 
indstillede. Prisen gik både til Danhostel Faxe Vandrerhjem og til Hovby Maskinsnedkeri Aps. 
Begge med baggrund i at være rummelige arbejdspladser. De fik hver 2.500 kr. 

 

Handicaprådet 2022-2025 efter kommunalvalget 
Handicaprådet ønsker at spille en større rolle som sparringspartner til politiske og administrative 
beslutninger og gør opmærksom på, at rådet skal høres i alle sager, der er relevante for mennesker 
med handicap i Faxe Kommune. 
 
I realiteten har handicaprådets tilknytning til Socialudvalget og Center for Familie, Social & 
Beskæftigelse gjort, at HR bliver hørt på socialområdet, men meget sjældnere bliver inddraget 
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af de andre centre og andre udvalg, selvom eksempelvis hjælpemiddelområdet eller 
genoptræning på Senior- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde, specialundervisning på Børn 
og Læringsudvalgets ansvarsområde eller anlæg og trafikplanlægning på Teknik og 
Miljøudvalgets område tydeligt er områder, hvor handicaprådet kan bidrage med sin 
ekspertise. 

 
HR anbefaler derfor, at der ved nykonstitueringen efter kommunalvalget 2021 overvejes, hvordan 
rådet kunne få en mere central placering i kommunen, eksempelvis under Økonomiudvalget 
som i Viborg Kommune, hvor borgmesteren er formand for Handicaprådet. 

 
Udover det, anbefaler handicaprådet: 

 at der i dagsordensudarbejdelse for samtlige kommunale udvalg indarbejdes et fast 
punkt, om en sag er relevant eller har afledte konsekvenser for andre råd, nævn eller 
udvalg, 

 at der fra start tænkes i, hvordan de politiske udvalg får mere kendskab til 
handicaprådets arbejde. Dette kunne eksempelvis gøres ved, at HRs formandskab 
gæster de andre udvalg i starten af byrådsperioden, 

 at der fra central side pointeres til hele administrationen, at handicaprådet skal 
inddrages tidligt i planlægning af relevante emner og ikke først i den officielle 
høringsperiode. 

/Center for Familie, Social & Beskæftigelse februar 2021 
 

Handicaprådets anbefalinger til nyt handicapråd 
Handicaprådet anbefaler, at det nye handicapråd drøfter fremtidigt fokus og det videre arbejde i 
rådet. 

Handicaprådet ønsker at fastholde og øge samarbejdet, samt at holde dialogmøder med andre 
udvalg, råd og nævn, f.eks. Børn & Læringsudvalget. 

Tak for i år 
Efter dette sidste år i en turbulent periode med coronatiltag og ændringer i den kommunale 
organisation, vil rådet gerne takke administrationens medarbejdere for opbakningen til rådets arbejde. 
En særlig tak til Thomas Knudsen, direktør på området, der som gennemgående person i de sidste år 
har været en meget kompetent vikar for de embedsmænd der skiftedes ud i perioden. 

 
 

Handicaprådets årsberetning 2021 blev godkendt af Handicaprådet den 23. august 2022


