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Halsnæs Handicapråd - Årsberetning 2018

Dette er til orientering for politikker, borgere og presse, om hvad rådet har beskæftiget sig med i 
indeværende år.

Formidler Handicaprådets Årsberetning til Byrådet

Dette kan give nyttige information til borgerne i Halsnæs Kommune særligt borgere, der på den ene eller 
anden måde har et handicap inde på livet. Årsberetningen giver et samlet overblik, hvilket rådet er godt 
tilfreds med.

Medlemmer:
Formand Anna Marie Knudsen Dansk Handicap Forbund
Næstformand Tommy Frøslev (S) Byrådet
Formand for Tilgængelighed Gitte Hemmingsen (DF) Byrådet
Thue Lundgaard Curry (Ø) Byrådet
Stephan Jensen UlykkesPatientForeningen
Anne Andersen Diabetes Kreds Nordsjælland, Halsnæs 

Møder i 2018
Der er afholdt 4 møder 1. marts, 30. maj, 12. september og 22. november.

Politiske beslutninger
Handicaprådet har eget kursus budget på 12.500 kr., der har i året ikke været behov for at benytte det tildelte 
budget.
Der har i 2018 været en tilgængelighedspulje på 100.000 kr., puljen er brugt. Der må i henhold til aftalerne 
ikke overføres midler fra puljen mellem årene.. 

Vedrørende tilgængelighed
Handicaprådet har udpeget Gitte Hemmingsen som formand for tilgængelighedsunderudvalget.
Det betyder blandt andet, at Gitte Hemmingsen er med i arbejdsgruppen vedr. Ny Frederiksværk Skole

Bekymringer vedrørende tilgængelighed
- Der er stadig ikke adgang til Unge- og Kulturcenter (UKC)
- Der er stadig ikke adgang til Frederiksværk Hallen for kørestolsbruger, rollator og dårligt gående, nogle 
behøver hjælp for at bruge indgangen. 
- Paraplyen i Frederiksværk, mangler 3-4 lifte og sensor på hoveddør.
- Multisalen, man kan ikke lukke toiletdøren, da det er en skydedør, grundet den er for stram.
- Der er stadig ikke adgang for handicappede borgere på apoteket i Hundested

Handicaprådets puljen på 100.000 kr. er brugt til
- Hundested Bådelaug, en gummibåd med påhængsmotor samt trailer (følgebåd). Handicaprådet bevilgede 
15.000 kr. til det ansøgte.
- Fiskeriets og Havnes Hus, indkøb af borde og bænkesæt til Fyrbåken på Hundested Havn. Handicaprådet 
bevilgede indkøb af 4 borde/bænkesæt som ansøgt, ialt 21.600 kr.
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Orientering udefra
- Der er lavet reviderede udgaver af kommunens publikationer om servicestandarder. Servicestandarderne 
omfatter 7 hæfter:
1. Dit ældre- og sundhedsområde 
2. Aktivitetstilbud og sundhed i hverdagen 
3. Rehabilitering, træning og genoptræning 
4. Hjælpemidler og velfærdsteknologi 
5. Personlig hjælp og pleje – og madservice, kronisk syge og dødende 
6. Praktisk hjælp i hjemmet 
7. Beboer på plejecenter
Formanden har opfordret medlemmerne af Handicaprådet til at melde sig ind i Facebook gruppen - Netværk 
for kommunale Handicapråd.

Samarbejde med forvaltningen
Der har i 2018 blandt andetværet samarbejde med den kommunale forvaltning omkring afvikling af rådets 
møder, udarbejdelse af høringssvar samt opklaring af forskellige spørgsmål vedrørende handicappedes 
forhold.
Det har været et godt samarbejde med stor imødekommenhed.
Det er ligeledes ved vedtagelsen af forretningsordenen for Handicaprådet besluttet, at der fortsat skal være 
en referencedirektør med ved rådets møder.

Handicaprådets budget ønsker
Vi er ikke med på budgettet for 2019, selv om vi ønsker at bevare tilgængeligheds puljen på 100.000 kr.. Det 
er en pulje som gennem årene har haft stor betydning, hvor handicappede borgere har opnået tilgængelighed 
på forskellige destinationer i kommunen. Tilgængelighedspuljen har en stor betydning i forhold til at 
motivere handicappede til aktiv deltagelse i vores lokale samfund.
. 
Medlemmer har deltaget i
Det Centrale Handicapråd ’s årsmøde, Gitte Hemmingsen deltog.
Handicaprådet deltog i arrangementet på Grundlovsdag, hvor formanden Anna Marie Knudsen holdt tale.

Prisen for Lige Muligheder 2018
Der var i 2018 ikke indstillet kandidater til at modtage prisen for lige muligheder. Det er ærgerligt, da der 
gennem årene har været mange gode pris modtagere. Handicaprådet vil fremadrettet arbejde mere for at gøre 
opmærksom på prisen.

Overblik over hvem der tidligere har modtaget prisen
2009 - Midgården
2010 - SFO, Magleblik
2011 - Dansk Handicapforbund lokal afd. formand Hanne Ulvedal 
2012 - Halsnæs Handicap Idrætsforening 
2013 - SIND Kim Kjelgaard
2014 -En indstilling, som ikke opfylder kriterier
2015-Aflyst grundet ingen indstillinger.
2016 - Melby-Liseleje Idrætsforening, til deres hold for børn med Cerebral parese (CP). 
2017 - Sparekassen Sjælland i Frederiksværk, har etableret lift. 
2018 – Aflyst grundet ingen indstillinger


