
Handicaprådets årsberetning 2022 

1 
 

Handicaprådets årsberetning 2022 
Indholdsfortegnelse 
Indholdsfortegnelse .......................................................................................................................................... 1 

Om Handicaprådet og rådets årsberetning ..................................................................................................... 1 

Rådets sammensætning ................................................................................................................................... 2 

Rådets vejledning af Byrådet ........................................................................................................................... 2 

Hørt 12 i sager ............................................................................................................................................... 2 

Samarbejde med den kommunale organisation ......................................................................................... 3 

Udvalgte fokuspunkter for 2022 ...................................................................................................................... 3 

Realisering af Gribskov Kommunes Handicappolitik ................................................................................... 3 

Visitationsprocesser ...................................................................................................................................... 4 

Handicapprisen 2022 .................................................................................................................................... 4 

Kommunale hverv, deltagelse i brugergrupper, dialogmøder m.v. ................................................................ 4 

Deltagelse i kurser og konferencer .................................................................................................................. 5 

 

Om Handicaprådet og rådets årsberetning 
 

Handicaprådet er et kommunalt råd. Byrådet nedsætter Handicaprådet for 4 år ad gangen, og 
Handicaprådets funktionsperiode svarer til Byrådets funktionsperiode.  

Handicaprådets formål er at rådgive Gribskov Byråd i spørgsmål vedrørende mennesker med handicap. 
Handicaprådet er derfor kommunens samarbejdspartner og høringspart i alle spørgsmål vedrørende 
mennesker med handicap - på tværs af sektorer og fagudvalg. 

Byrådet har besluttet, at Handicaprådet skal afgive en årlig beretning om sit arbejde (Vedtægter for 
Handicaprådet i Gribskov Kommune, punkt 2). 

Beretningen er en kort beskrivelse af, hvad rådet har lavet i årets løb. Formål med beretningen er at 
orientere Byrådet om rådets arbejde i 2022. 

Beretningen beskriver følgende fem temaer: 

 Rådets sammensætning 
 Rådets deltagelse i høringer 
 Væsentlige indsatser og fokus i perioden 
 Rådets varetagelse af kommunale hverv og deltagelse i brugergrupper, dialogmøder m.v. 
 Rådets deltagelse i kurser og konferencer 
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Rådets sammensætning 
 

Handicaprådet består af 8 medlemmer. Rådets medlemmer er udpeget af Byrådet. Fire medlemmer er 
udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH Gribskov) og fire medlemmer er udpeget 
efter indstilling fra Byrådet, hvoraf to er byrådspolitikere og to er embedsmænd. Byrådet udpeger også en 
personlig stedfortræder for hvert medlem. 

Oversigt over medlemmer af Handicaprådet pr. 1. december 2022 

Medlem Personlig stedfortræder
1. Kirsten Rolfsager (DH Gribskov) - formand  Inger Hansen (DH Gribskov)
2. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - næstformand Inger Hansen (DH Gribskov)
3. Annelise Hansen (DH Gribskov) Tina Højager (DH Gribskov)
4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov) Tina Højager (DH Gribskov)
5. Kim Thonsgaard (Gribskov Kommunes Byråd) Bo Jul Nielsen (Gribskov Kommunes Byråd) 
6. Morten Dahlberg (Gribskov Kommunes Byråd) Helle Blomsterberg (Gribskov Kommunes Byråd)
7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune) Torsten Forsberg (Gribskov Kommune) 
8. Trine Heiselberg Halberstadt (Gribskov Kommune) Vakant 

 

Rådets vejledning af Byrådet 
 

Handicaprådet rådgiver Gribskov Byråd i spørgsmål vedrørende mennesker med handicap ved hjælp af 
høringssvar. Derfor skal Handicaprådet høres i alle spørgsmål vedrørende mennesker med handicap - på 
tværs af sektorer og fagudvalg. 

Hørt 12 i sager  
Handicaprådet fik 12 sager i høring.  

Tabellen viser en oversigt over de sager, som administrationen har sendt i høring hos Handicaprådet. 
Rådets høringssvar fremgår af mødereferater fra rådets møder. 

Dato Punkt Høring af hvad? 
07.02.22 9 Høring om botilbud Skipperstræde 
14.03.22 16 Trongården. Anvendelse af syv fritliggende boliger 
23.05.22 33 Høring om udbudsmateriale: Botilbud Kirkeleddet og Ledsagerordning 
15.08.22 40 Udbud på Sundheds- og Ældreområdet 
12.09.22 47 Ny kvalitetsstandard og Værd at vide for Kontanttilskud og BPA 
12.09.22 48 Budget 2023 – 2026 
12.09.22 49 Økonomisk handleplan for socialområdet 
12.09.22 50 Mål- og indholdsbeskrivelse FO 
12.09.22 51 Sygeplejeklinik i Gilleleje – tilgængelighed 
12.09.22 53 Rammeaftale 2023 
24.10.11 59 Høring: Udbud af diabetesprodukter 
24.10.11 60 Kvalitetsstandard for Ledsagerordning 
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Samarbejde med den kommunale organisation 
Gribskov Kommunes Handicapråd arbejder lokalt og på alle politikområder. Rådets arbejde for at skabe lige 
muligheder og vilkår for borgere med handicap består af at vejlede Byrådet, udvalgene og 
administrationen. Rådet er til for at blive brugt. 

Handicaprådet oplever desværre, at rådet ikke altid bliver hørt i sager, hvor det efter rådets vurdering vil 
være relevant at tænke høring af et handicapråd som led i forberedelse af et oplyst beslutningsgrundlag for 
behandling af sagen i Byrådet eller udvalgene.  

Rådet blev for eksempel ikke hørt i sager om beskæftigelsesplan, trafiksikkerhed,  hjemmeundervisning, 
skolefravær, udvikling af fremtidig 10. klasse, hvilket rådet undrer sig over. 

Sagen om klagesager på det socialområde (danmarkskortet) er et eksempel på, at administrationen har 
vurderet, at Handicaprådet alene får sagen til orientering, hvor rådet mener, at der bør være tale om en 
høring og en politisk beslutningssag.  

Rådet oplever også, at sagerne, som rådet får til behandling, ofte er skrevet med det politiske udvalg for 
øje. Det betyder, at materialet enten indeholder meget mere end det rådet kan og skal forholde sig til eller 
mangler noget introduktion til emnet, som ikke er nødvendigt for udvalget, men som er nødvendigt for 
rådet. Nogle gange begge dele på en gang. Rådet oplever, at det gør det svært at afgive et kompetent 
høringssvar. 

Omvendt kan Handicaprådet fremhæve et rigtig godt samarbejde med administrationen omkring udbud på 
social- og sundhedsområdet; hvor administrationen stod for en velforberedt proces med fremtidsværksted 
med deltagelse af Senior- og Ældrerådet samt Handicaprådet, høring og sidst, men ikke mindst, inddragelse 
af repræsentanter for Senior- og Ældrerådet samt Handicaprådet i tilbudsevaluering.  

 

Rådet vil gerne betone i sin årsberetning, at rådet står til rådighed både i forhold til høringer og i forhold til 
andre former for inddragelse – også på et tidligere tidspunkt i arbejdsprocessen. 

Udvalgte fokuspunkter for 2022 
Handicapåret ønsker at fremhæve tre emner i rådets virke i 2022.  

 Fokus på realisering af Gribskov Kommunes Handicappolitik 
 Fokus på visitationsprocesser 
 Handicapprisen 2022 

Realisering af Gribskov Kommunes Handicappolitik 
Handicaprådet er optaget af at bidrage til realisering af de gode intentioner, som er beskrevet i Gribskov 
Kommunes Handicappolitik. Netop realisering af Handicappolitikken har været emnet for det årlige møde 
mellem Byrådet og Handicaprådet den 17. maj 2022. 

Rådet vil gerne minde Byrådet om den ide, der blev drøftet under mødet, at dagsordensskabelonen skal 
suppleres med et felt om betydning af tiltaget for mennesker med handicap. På lige fod med felter om 
Økonomi og Lovgrundlag.  

Så både administrationen og byrådsmedlemmer kan blive mindet om dette aspekt af sagsforberedelse, 
sagsbehandling og beslutningsprocesser. 
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Visitationsprocesser 
Handicaprådet er optaget af kvaliteten af visitationsprocesser, herunder emner som 

 Hvordan er inddragelse tænkt ind i visitationsprocessen? 
 Hvordan arbejder kommunen med at sikre en fælles forståelse af processen, så den berørte familie 

kan følge med?  
 Hvad er de hyppigste årsager til borgernes utilfredshed? 
 Bruger kommunen klager og fejl til læring og udvikling?  
 Hvad lægger ledelsen vægt på i ledelsesvurdering af kvalitet af visitationsprocesser? 
 Hvordan arbejder kommunen med udvikling af visitationsprocesser? Har man øje for 

borgerperspektivet og bruger man erfaringer med de gode forløb, når man udvikler?  
 

Kvaliteten af visitationsprocesser er et emne, som Handicaprådet har taget på dagsorden af egen drift.  

Handicapprisen 2022 
Gribskov Kommunes Handicappris gives til en person, virksomhed, organisation eller forening, der har gjort 
en særlig indsats eller vist særligt initiativ og kreativitet for at fremme mulighederne for deltagelse i 
samfundslivet for borgere med handicap i Gribskov Kommune. Indsatsen skal foregå indenfor 
kommunegrænsen og komme borgere i kommunen til gode. Årets Handicappris gik til Dorte Christiansen, 
initiativtager til og formand for foreningen DUBS (Dialogforeningen for Unge og Børn med Særlige Behov).  

I begrundelsen stod der:  

Dorthe Christiansen gør en stor indsats for at bringe viden og dialog omkring diagnoser og handicaps til alle 
i Gribskov.  

Dorthe Christiansen brænder for retssikkerheden på det specialiserede børne- og ungeområde. Hun har en 
helt særlig evne til at lytte og spørge ind, når forældre henvender sig til hende. Dorte er knivskarp og 
respektfuld i kommunikationen.  

Dorte formår på helt særlig vis at trække på egne erfaringer og samtidig altid se hver enkelt familie fra 
netop deres perspektiv. Dorte er en uundværlig støtte for mange familier i en hård proces. Hun er en 
forkæmper for retssikkerheden i hele vores samfund, og hun arbejder hårdt og stiller krav til de instanser, 
der har midlerne til at hjælpe vores børn og unge med særlige behov.  

Prisoverrækkelsen fandt sted den 2. december på Rådhuset i Helsinge.  

Kommunale hverv, deltagelse i brugergrupper, dialogmøder m.v. 
Repræsentanter for Handicaprådet deltog i: 

 Fremtidsværksted om udbud på social- og sundhedsområdet 
 Dialogmødet om kvalitetsudvikling af de interne, specialpædagogiske undervisningstilbud  
 Fælles temamøde med udvalget Ældre, Social og Sundhed om borgerstyret personlig assistance 

(BPA ordningen) 
 Byrådets temamøde om realisering af Handicappolitikken 
 Tilbudsevaluering i udbud på social- og sundhedsområdet 
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Deltagelse i kurser og konferencer 
Kirsten Rolfsager og Kim Thonsgaard deltog i Temadag for kommunale handicapråd, som blev afholdt af 
Komponent (Kommunernes Udviklingscenter) i samarbejde med Det Centrale Handicapråd og 
Kommunernes Landsforening  


