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Formandens beretning 

 

2017 har igen været et spændende og konstruktivt år, hvor dialog har været i højsædet. 

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 gennem året ved at stille spørgsmål til de kommunale forvaltning-

er og afgive høringssvar i forbindelse med beslutninger, der vedrører borgere med handi-

cap. Der har været et godt samarbejde i Handicaprådet mellem medlemmerne af Danske 

Handicaporganisationer (DH), Byrådet, de stående udvalg og Roskilde Kommunes for-

valtninger, samt DH’s lokalafdeling i Roskilde. 

 

Fra 2017 vil jeg blot nævne, at Roskilde kommune fik udarbejdet en Pårørendepolitik. 

Politikken blev udarbejdet i et godt og konstruktivt samarbejde mellem Handicaprådet, 

Ældrerådet, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, inte-

resseorganisationer samt kommunens administration.  En politik som vi alle bør føle et 

stort ejerskab til.  

Efterfølgende blev der udarbejdet en handlingsplan for implementering af pårørendepoli-

tikken, som der skal evalueres og følges op på i 2018. I handicaprådet ser vi frem til at 

deltage i denne proces. 

 

Med udgangen af 2017 ophørte valgperioden for Handicaprådets medlemmer, og nye 

medlemmer blev, udpeget for den næste 4-års periode, med tiltrædelse 1. januar 2018.  

 

Jeg vil i den forbindelse takke rådets medlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde 

hvor faglighed, samarbejde og dialog har været de bærende elementer i rådets arbejde 

 

Jette Kristensen og Else Nielsen fra DH, Claus Larsen og Kaj V. Hansen, byrådet, samt 

Margit Næsby administrationen, har af forskellige årsager valgt ikke at stille op til den 

kommende valgperiode i Handicaprådet. Jeg vil derfor takke jer alle for jeres store ar-

bejde og indsats i Handicaprådet.     

 

Jeg ser frem til samarbejdet med det nyvalgte Handicapråd, hvor der vil være nye, store 

og spændende emner/udfordringer til drøftelse i Handicaprådet. Der vil være nok at tage 

fat på i rådets arbejde, eksempelvis inklusion i Folkeskolen, retssikkerhed, tilgængelighed 

samt en drøftelse af, hvordan vi tilstadighed sikre at alle relevante handicappolitiske sa-

ger kommer til rådets kendskab og drøftelse. Herunder hvordan det sikres, at der leves 
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op til sektoransvarlighed, så Handicaprådet orienteres om alle relevante handicappoliti-

ske sager og spørgsmål. 

 

Den forgangne valgperiode har været forrygende, med reformer og mange spændende 

handicappolitiske drøftelser og aktiviteter i Handicaprådet, men den kommende fireårs 

valgperiode tegner til at kunne blive langt 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.  

 

Danske Handicaporganisationer har udpeget følgende syv medlemmer/ suppleanter:  

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

- Birthe K. Vinner Nielsen, Hjernesagen/Mogens Rosenquist, Hjernesagen 

- Bruno Sander Nielsen, Landsforeningen LEV/Jette Frederiksen,Stomiforeningen COPA 

- Else Nielsen, Gigtforeningen / Hans-Henrik Kjølhede, Spastikerforeningen 

- Kjeld Borne, Scleroseforeningen / Annette Brink, Schleroseforeningen 

- Lene Poulsen, Høreforeningen /  

- Jette Kristensen, Sind / Leni Grundtvig, Sind 

 

Byrådets repræsentanter / suppleanter: 

- Kaj V. Hansen (A), (næstfmd) / Jakob Bojsen (A) 

- Claus Larsen (A) / Bente Dieckmann (A) 

- Susanne Lysholm Jensen (Ø) / Jonas Bejer Paludan (Ø)  

- Christian Harsløf, Direktør Social, Job og Sundhed / Anne Haarløv, Jobcenterchef (fra-

trådt i 2016) 

- Martin Holgaard, Teknik- og miljødirektør / Ivan Hyllested Pedersen, Vejchef 

- Mette Olander, Social- og sundhedschef  / Lene Damborg Ibsen, Afsnitsleder myndig-

hed, Voksenservice 

- Margit Næsby, Ungechef / Dorthe Mackenzie, Afsnitsleder for Handicap og Administra-

tion (børn og unge). 

 

Sekretariatsbetjeningen af Handicaprådet varetages af Kurt Hjortsø, Social og Sundhed, 

Staben. 

 

Handicaprådets møder i 2017 

Handicaprådet har holdt fire ordinære møder, fællesmøde med Ældrerådet samt fælles-

møder med henholdsvis Plan- og Teknikudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Be-

skæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget. 

 

Mellem møderne har været andre aktiviteter som afgivelse af en række høringssvar, del-

tagelse i landsdækkende Handicapråds-konference, en bod på Sundhedsdagen, udde-

ling af Handicapprisen 2017 m.m. 
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Sager på ordinære handicaprådsmøder i 2017: 

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 2. marts Status på frikommuneansøgning  

 Tilsyn med de sociale tilbud 

 Orientering om magtanvendelser på socialområdet i 2016 

 Mærkning af tilgængelighed på sundhedsklinikker 

Den 18. maj Orientering om helårsevaluering af de-centralisering af 

specialundervisningen  

 Høring om udkast til pårørendepolitik 

Den 14. 

september 

Orientering om frikommuneforsøget "Fleksible og billige 

boligløsninger"  

 KORA-analyser af det specialiserede socialområde i de sjællandske 

kommuner 

 Høring af budgetforslag 2018-21 

Den 14. 

december 

Handicappede og udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet 

 

Derudover er mellem møderne bl.a. afgivet mange høringssvar, fx:  

o Busbestilling 2018, 

o Deltagelse i brugergruppemøder om tilgængelighedsplan 

o Flere udbud af hjælpemidler 

o Handicapparkering i Roskilde by 

o Kvalitetsstandarder på omsorgsområdet 

o Udkast til budgetforslag 2018-21 

o Sager på diverse udvalgsmøder 

 

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

 

Andre arrangementer 

Sundhedsdagen 26. august 2017 
Handicaprådet deltog igen i år i med en bod på Sundhedsdagen. Temaet for 2017 var: 
Sundhed i alle aldre. På selve dagen deltog de fleste af Handicaprådets DH-medlemmer 
på et tidspunkt i åbningstiden kl. 10-14. 
 
Handicaprådet tvistede temaet ”Sundhed i alle aldre” til at fokusere på, at handicap-
tilgængelighed er en forudsætning for at være aktiv og opsøge sundhedstilbud.  
 
Der var også invitation til at deltage i en guidet-tilgængelighedstur med Peter Vonsild og 
Kjeld Borne enten i en kørestole eller stok og bind for øjnene. Derudover var folder om 
Handicaprådet samt postkortet med Handicapprisen 2017. 
 
Der var pænt med besøgende i boden. 
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Handicapprisen 2017 

Formålet med og kriterierne for at være kandidat til Handicapprisen 2017 var: 

 

  

 

 

2017-prisen gik til Claus Halkjær 

 

 
Fra omtalen i Roskilde Avis: 

Han er indstillet for sit store arbejde på revy- og 
musikområdet på ITC Svogerslev samt Handi-
Festivalen i Roskilde.  

Claus Halkjær er således manden bag bandet 
Candy-Floss fra dagcentret ITC, der står for den 
musikalske underholdning ved prisoverrækkel-
sen.  

Bandet består - ud over Claus selv - af tre handi-
cappede musikere og sangere; Søren Jensen, 
Søren Hansen og Tania Pedersen.  

Sammen med Claus Halkjær er Candy-Floss ude 
at spille til arrangementer cirka 30 gange om 
året. Candy-Floss bliver hyret og modtager beta-
ling som andre professionelle bands, fremhæver 
medlemmerne.  

- Vi har spillet for op til 15.000 tilhørere, men 
Roskildes Handi-Festival var den allerbedste 
koncert, er Søren Hansen og Søren Jensen 
enige om.  

- Indstillingen til Handicapprisen er en cadeaux til 
mit arbejde. Det er lykkedes efter 15 år, hvor mit 
mål hele tiden har været at gøre de handicappede 
glade. Handicappede kan nogle ting, man ikke 
regner med, og det vil jeg gerne bevise, siger 
Claus Halkjær. 

Musikken hjælper  
De tre øvrige bandmedlemmer, ud over Claus 
Halkjær, lægger ikke skjul på, at de er handcap-
pede. Men når de går på scenen sker der noget 
magisk. De smider skavankerne.  

Bandmakkeren, Søren Jensen, supplerer ved at 
fortælle om sin stammen, der helt forsvinder, når 
han synger på scenen.  

For 15 år siden sad Søren Hansen og puttede 
skruer i små poser på ITCs værksted. Det trive-
des han ikke med. Han ville hellere spille musik, 
og  muligheden for at spille i gruppen har haft 
stor betydning.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNmaP3-_DYAhXHBiwKHR7HDuMQjRwIBw&url=https://sn.dk/galleri/708280&psig=AOvVaw3T1a7CUKbGkRLFvpfOfO6m&ust=1516895950334437
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbs4mq-_DYAhUBWiwKHbVcDEQQjRwIBw&url=http://www.handicap.roskilde.dk/nyheder.asp?liste_id=25&psig=AOvVaw3t6Zed9442kL9joNklX0Z5&ust=1516895794929845


 

 

 

 

 

 
 

Regnskab 2017 og budget 2018 

Handicaprådets budget er fastsat af byrådet. 

Budgettet for 2017 var 102.282 kr. Budget 2018 er 97.000 kr., hvortil kan komme 5.100 

kr., hvis byrådet i marts 2018 godkender overførsel af uforbrugte midler fra 2017. 

 

Handicaprådets organisationsmedlemmer modtager diæter, kørselsgodtgørelse samt 

dækning af diverse administrative udgifter. Der stilles sekretariatsbistand og mødelokaler 

til rådighed for Handicaprådet. Budgettet finansierer afvikling af sundhedsdag, samt han-

dicapprisen og arrangementet ved prisuddelingen.  

 

Regnskab 2017:   

Indtægter 102.282 kr. 

Udgifter: _41.930 kr. 

- vederlag, godtgørelser 11.620 kr. 

- møder, rejseudgifter 16.279 kr. 

- kontorartikler, abonnementer, annoncer mv. 14.031 kr. 

Resultat 60.352 kr. 

 

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 han-

dicap. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle de initiativer, som har betydning for men-

nesker med handicap. 


