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Handicaprådets Årsrapport 2021 

19. januar 2022 

 

Formandens beretning  

På trods af Corona-pandemi har Handicaprådets arbejde i 2021 været et spændende og 

konstruktivt år, hvor dialog har været i højsædet. Vi er i rådet, især DH-

repræsentanterne, blevet bedre til at bruge de virtuelle platforme, og holde møder 

virtuelt efter behov, når fysiske møder ikke har kunnet afholdes grundet Corona- 

restriktioner. 

 

Handicaprådet har, i overensstemmelse med Handicaprådets vedtægter, arbejdet som et 

dialogforum for at skabe bedre vilkår for borgere med handicap i Roskilde Kommune. 

Det har Handicaprådet gjort i årets løb ved at stille spørgsmål til de kommunale 

forvaltninger og afgive høringssvar i forbindelse med beslutninger, der vedrører borgere 

med handicap. Der har været et godt samarbejde i Handicaprådet mellem medlemmerne 

af Danske Handicaporganisationer (DH), Byrådet, de stående udvalg og Roskilde 

Kommunes forvaltninger, samt ældrerådet og DH’s lokalafdeling i Roskilde. 

 

Af sager fra 2021, som Handicaprådet har drøftet og været inddraget i, vil jeg fremhæve: 

- Kommunens budget for 2022 til 2025 

- Analyse af tidssvarende botilbud 

- Beskæftigelsesplanen for 2022 

- Tilgængelighed til Roskildes nye svømmehal. 

- Tilgængeligheden på det nye byggeri på den gamle Slagterigrund. 

 
Med udgangen af 2021 ophørte valgperioden for Handicaprådets medlemmer, og nye er 
udpeget for den næste 4-års periode fra 1. januar 2022. Jeg vil takke rådets medlemmer 
for et godt og konstruktivt samarbejde, hvor faglighed, samarbejde og dialog har været 
de bærende elementer i rådets arbejde.  
 
Kjeld Borne og Lene Schwartz fra DH, Jacob Søegaard Nielsen og Anne Marie Wulff 
Hedenborg, byrådet, samt Mette Heidemann og Kristina Mikkelsen, administrationen, er 
af forskellige årsager, stoppet i Handicaprådet med udgangen af 2021. En stor tak til dem, 
for deres store arbejde og indsats i handicaprådet. 
 
Jeg ser frem til samarbejdet med det nyvalgte Handicapråd for den næste fireårs 
valgperiode, hvor der vil være nye, store og spændende emner/udfordringer til drøftelse 
i Handicaprådet. Eksempelvis at sikre handicappedes retssikkerhed samt tilgængelighed 
for alle, samt sikre, at alle relevante handicappolitiske sager og spørgsmål kommer til 
rådets kendskab og behandling, og kommunens forvaltninger og udvalg lever op til deres 
sektoransvarlighed. 
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Der er behov for en ny Handicappolitik. I Handicaprådet skal vi også drøfte hjælpen og 
omsorgen til vore ældre borgere samt beskæftigelsesområdet, herunder job til udsatte 
grupper, jfr. Beskæftigelsesplanen for 2022, hvor et at de udmeldte indsatsområder, fra 
ministeriet er at få flere mennesker med handicap i job.  
 
Den forgangne valgperiode har været forrygende, med reformer og mange spændende 
handicappolitiske drøftelser og aktiviteter i handicaprådet. Og den kommende fireårs 
valgperiode tegner til, at kunne blive endnu mere spændende med mange gode 
drøftelser og udfordringer for rådets medlemmer. 

 

Peter Vonsild 

 

 

 

Handicaprådets sammensætning 

Rådet består af 14 medlemmer: 7 repræsentanter udpeget efter indstilling fra Danske 
Handicaporganisationer (DH) i Roskilde, 3 byrådsmedlemmer og 4 administrative repræ-
sentanter. Handicaprådet har i 2021 bestået af: 
 
Danske Handicaporganisationer har udpeget følgende syv medlemmer/ suppleanter:  

- Peter Vonsild (formand), Dansk Blindesamfund/Inge Margrethe Vollmer, 
Diabetesforeningen 

- Birthe K. Vinner Nielsen, Hjernesagen 
- Bruno Sander Nielsen, Landsforeningen LEV/ Jette Frederiksen, 

Stomiforeningen COPA 
- Else Nielsen, Gigtforeningen 
- Kjeld Borne, Scleroseforeningen / Annette Brink, Scleroseforeningen 
- Lene Schwartz, Sind 
- Leni Grundtvig Nielsen, Sind 

 
Byrådets og administrationens repræsentanter / suppleanter: 

- Jacob Søegaard Nielsen (næstfmd.) (V) / Bent Jørgensen (V) 
- Gitte Kronbak Nielsen (A) / Poul Andersen (A) 
- Anne Marie Wulff Hedenborg (A)  
- Mette Heidemann, Direktør Social, Job og Sundhed / Marie Louise 

Waarkjær, Sekretariatschef 
- Ivan Hyllested Pedersen, Vejchef / Gitte Sloth Nielsen, Afsnitsleder Vej 

og Grønne Områder 
- Christine Vendel Jensen, Socialchef / Lene Damborg Ibsen, Afsnitsleder 

myndighed, Voksenservice 
- Kristina Mikkelsen, Børne- og Ungechef / Dorthe Mackenzie, 

Afsnitsleder for Handicap og Administration (børn og unge). 
 
Sekretariatsbetjeningen af Handicaprådet varetages af Kurt Hjortsø, Sekretariatet Social, 
Job og Sundhed. 
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Handicaprådets møder i 2021 

Handicaprådet havde planlagt med fire ordinære møder samt et ekstraordinært møde 
om budgetforslag. Derudover fællesmøder med henholdsvis Plan- og Teknikudvalget, 
Sundheds- og Omsorgsudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Skole- og 
Børneudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget. 
 
Der har stor aktivitet med løbende høringssvar m.m. på såvel sager til fagudvalg som til 
forvaltningernes forespørgsler. Handicaprådet har fx givet høringssvar på udbud af 
handicaprelaterede indkøb, deltaget aktivt i analysen af tidssvarende botilbud og 
fortsætter også i det videre arbejde samt vurderet handicaptilgængeligheden i 
Roskildebadet samt på INSP! som led i stedets rolle som mødelokale for lokalområdets 
beboere. Uddeling af Handicapprisen 2021 måtte desværre aflyses på grund af for få 
indkomne kandidater. 
 

Sager på ordinære handicaprådsmøder i 2021: 

Udover generelle orienteringer fra forvaltningen og formandskabet samt planlægning af 
egne aktiviteter, har Handicaprådet bl.a. haft følgende sager på de ordinære møder: 
 

Mødedato Orienterings- og behandlingssager 

Den 11. februar Økonomisk handleplan for socialområdet 

 Analyse af tidssvarende botilbud på socialområdet 

 Frikommuneforsøg vedr. ”billige boliger” og handicaptilgængelighed 

Den 14. juni Budget 2021 samt forslag til budget 2022-25 

 Orientering om magtanvendelse på voksensocialområdet 2020 

Den 23. 

september 

Forslag til Beskæftigelsesplan 2022 

 Tidlig Indsats og Roskildemodellen  

 Drøftelse af nøgletalsrapport 

 Drøftelse af budgetopfølgning 

 Høring af forslag til Budget 2022 

Den 12. december Evaluering af Handicaprådets virksomhed 

 Evaluering af Handicapprisen 2021 

 

Mellem møderne er der afgivet mange høringssvar og bemærkninger til 

dagsordenspunkter på udvalgsmøder. Fx:  

- Til overflytningen af de 10 ældre beboere med udviklingshandicap til 

Plejecenter Hyrdehøj 

- Til handleplan for nedbringelse af merforbrug i Børn og Unge 

- Til rettidighed i sagsbehandlingen i Børn og Unge 

- Til sammenhængende forløb for psykisk syge børn og unge 

- Til etablering af ny mini rundkørsel i Viby 

- Til ”Trafiksikkerhedsplan 2021” 
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- Til evt. samarbejde med OK-Fonden og Mariehjemmene 

- Til etablering af socialhøjskole 

- Til tilgængelighed til og på INSP! 

- Til høring af Budgetforslag 2022 

- Til nationalt udbud af bleer 

- Til tilgængelig i Roskildebadet 

 

Der har også været deltagelse af rådsmedlemmer i ad-hoc-møder med udvalgsformænd. 

 

Regnskab 2021 samt budget 2022 

Handicaprådets budget er fastsat af byrådet. 

Handicaprådets organisationsmedlemmer modtager diæter, kørselsgodtgørelse samt 

dækning af diverse administrative udgifter. Der stilles sekretariatsbistand og 

mødelokaler til rådighed for Handicaprådet. Budgettet finansierer deltagelse i kurser, 

konferencer samt Handicaprådets aktiviteter som fx Handicapprisen og arrangementet 

ved prisuddelingen.  

 

Budgettet for 2021 var 103.135 kr. I 2021 har været et forbrug på 19.300 kr. 

Mindreforbruget skyldes bl.a., at Handicapprisen 2021 blev aflyst, og at der p.g.a. corona-

restriktioner har været meget få kurser, konferencer m.v. 

 

Budgettet for 2022 er 98.000 kr., hvortil kan komme et mindre beløb, hvis byrådet 

godkender rammeoverførsel af uforbrugte midler fra 2021. 

 

Lovgivning 

Kommunen skal jf. Retssikkerhedsloven § 37a nedsætte et handicapråd. Handicaprådets 

opgaver er at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter 

mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med 

handicap. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle de initiativer, som har betydning for 

mennesker med handicap. 


