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I 2006 blev det lovpligtigt, at kommunerne 

skal etablere kommunale handicapråd.  

Handicaprådet arbejder i en periode på 

fire år ad gangen, og det nuværende 

Handicapråd arbejder i perioden 2014 – 

2017. 

Handicaprådets opgave 

Handicaprådets vigtigste opgave er at 

rådgive kommunalbestyrelsen i handicap-

politiske spørgsmål, og rådet kan be-

handle alle lokalpolitiske spørgsmål, som 

vedrører mennesker med handicap. 

 

Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre 

Handicaprådet, når der udarbejdes for-

slag, som har betydning for borgere med 

handicap, men Handicaprådet kan også 

selv komme med forslag til politiske og 

administrative initiativer. 

 

Handicaprådet kan ikke behandle spørgs-

mål om enkeltpersoners forhold, herunder 

personalesager og konkrete klagesager. 

 

Et vigtigt instrument til at sikre en gen-

nemarbejdet og tydelig handicappolitisk 

udvikling er Handicappolitikken i Ruders-

dal Kommune. Handicaprådet har spillet, 

og vil fortsat spille, en vigtig rolle i ud-

arbejdelsen, udviklingen og udmønt-

ningen af denne politik for at skabe lige 

muligheder for borgere i Rudersdal 

Kommune under hensyntagen til den 

enkeltes ressourcer. 

Handicaprådets aktiviteter 

I 2017 blev der holdt seks møder i Handi-

caprådet, hvor der i alt er blevet behand-

let 71 dagsordenspunkter.  Handicaprå-

det behandler høringer fra kommunalbe-

styrelsen, drøfter henvendelser og sty-

ringsnotater og holder møder med repræ-

sentanter fra politiske udvalg, forvalt-

ningsområder, Seniorrådet og andre 

samarbejdsparter. 

 

Herudover deltager Handicaprådets med-

lemmer i en række kommunale udvalg og 

arbejdsgrupper for at bidrage med syns-

punkter og ideer i politiske og administra-

tive forslag, som kan forbedre forholdene 

for mennesker med handicap. 

 

Følgende emner har haft særlig opmærk-

somhed i det forløbne år: 

 

Fremtidens handicapområde 

Handicaprådet har været aktivt engageret 

i projekt Fremtidens handicapområde. 

Handicaprådet har sammen med forvalt-

ningen, borgere og andre samarbejdspar-
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ter været med til at etablere et grundlag 

som skal skabe de bedste udviklings- og 

livsbetingelser for borgere med Handicap 

i Rudersdal Kommune. Som led i arbejdet 

er der udarbejdet visioner, mål og en 

plan, der rammesætter udviklingen og 

indholdet på voksenhandicapområdet i 

Rudersdal i de kommende 10 år.   

 

Rudersdal Folkemødedag 

For at synliggøre sit arbejde og drøfte 

emner af betydning for mennesker med 

handicap deltog Handicaprådet i år med 

et debatoplæg på Rudersdal Folkemøde 

den 2. september 2017.  Under overskrif-

ten “Fremtidens Handicapområde - fra 

vision til virkelighed” ønskede Handicap-

rådet i år at skabe opmærksomhed om-

kring det arbejde, der er ydet i Fremtidens 

handicapområde, herunder de flotte visi-

oner for handicapområdet i Rudersdal. 

 

Borgerdialogpolitik 

Handicaprådet har også rådgivet kom-

munalbestyrelsen i forhold til implemente-

ringen af den borgerdialogpolitik, som 

kommunalbestyrelsen vedtog den 25. maj 

2016, og som vedrører dialogen mellem 

borgere, politikere og medarbejdere i 

Rudersdal. Som udgangspunkt hilser 

Handicaprådet politikken velkommen, idet 

Handicaprådet finder, at den bygger på 

væsentlige principper og værdier. 

 

Ombygning af Rådhuset i Holte 

Handicaprådet har i årets løb rettet hen-

vendelse til Økonomiudvalget for at ud-

trykke sin utilfredshed med, at der ikke er 

etableret handicaptilgængelighed til 

Rådssalen, tilhørerpladser samt til kælde-

ren, hvor der kan brevstemmes, i forbin-

delse med den igangværende større 

renoveringsopgave på Rådhuset. Der bør 

være lige adgang til at benytte samfun-

dets demokratiske institutioner også i 

Rudersdal Kommune.   

 

Kommunens ledelinjer 

Handicaprådet har ligeledes rettet hen-

vendelse til Føtex i Birkerød for at gøre 

opmærksom på blokerede ledelinjer foran 

varehuset. Varehuschefen har svaret, at 

der er taget hånd om problemet.  Herud-

over har Handicaprådet drøftet kommu-

nens ledelinjer med Teknik og Miljø, 

herunder kvaliteten af ledelinjer samt 

hvilke løsninger, der kan være på stræk-

ninger, hvor der er konflikter mellem 

ledelinjer og vareudstillinger.  

 

Høringssvar 

Handicaprådet har i 2017 afgivet 20 hø-

ringssvar. Handicaprådet er til stadighed 

opmærksom på, at Handicaprådet bliver 

hørt i alle sager, som har betydning for 

mennesker med Handicap. 

 

Læs mere… 

Du kan læse mere om Handicaprådet på 

kommunens hjemmeside: 

 Handicaprådet 

 

https://www.rudersdal.dk/infosider/andre-raad-og-udvalg


 

 

Handicaprådets medlemmer 

Formand Jens Darket 

Kommunalbestyrelsen  

Carl Plougs Vej 57 

3460 Birkerød 

Tlf. 72 68 10 97 

Email: jeda@rudersdal.dk 

 
Næstformand Søren Grotum 

DH - Dansk Blindesamfund 

Nobisvej 40 

3460 Birkerød 

Tlf. 40 21 99 82 

E-mail: soren@grotum.net  

 

Vivi Nobel 

DH - Gigtforeningen 

Sjælsø Vænge 73 

3460 Birkerød 

Tlf. 32 12 62 98 / 28 58 62 26 

E-mail: vivinobel@gmail.com 

 
Steen Christensen 

Forældreforeningen i Rudersdal 

Kohavevej 43 

2950 Vedbæk 

Tlf. 45 89 43 96 / 20 16 60 60 

E-mail: steenkohavevej@gmail.com 

 

Jeppe Bülow-Lehnsby 

DH - Scleroseforeningen 

Vestre Paradisvej 21 

2840 Holte 

Tlf. 45 42 11 46 / 28 80 39 15 

E-mail: jblehnsby@gmail.com  

 
 

 

 

 

 

 

Poul Bach 

Kommunalbestyrelsen  

Vestervang 13 

3460 Birkerød 

Tlf: 72 68 10 77 / 20 13 73 56 

E-mail: poba@rudersdal.dk  

 

Erik Gissel Jensen 

Kommunalbestyrelsen  

Nørrevang 77, st. th. 

3460 Birkerød 

Tlf: 24 24 62 35 

E-mail: erij@rudersdal.dk 

 

Jacob Jensen 

Kommunalbestyrelsen 

Banevænget 3, 1. tv 

3460 Birkerød 

Tlf:72 68 10 98 

Email: jacj@rudersdal.dk 

 

RUDERSDAL 

KOMMUNE 

 
Handicaprådets sekretariat 

Socialområdet 

Stationsvej 36 

3460 Birkerød 

Tlf. 46 11 33 50 

social@rudersdal.dk 

www.rudersdal.dk 

 

Åbningstid 

Mandag-Tirsdal kl. 10-15, Onsdag lukket. 

Torsdag kl. 10-17, Fredag kl. 10-13 
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