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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 2018 – 
2021.

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 udmøntnin-
gen af denne politik for at skabe lige 

muligheder for borgere i Rudersdal Kom-
mune under hensyntagen til den enkeltes 
ressourcer.

Et andet vigtigt instrument er kommunens 
indsats ”Fremtidens handicapområde”, 
som skal sikre at voksenhandicapområ-
det i kommunen følger med tiden og har 
tilbud, som matcher den støtte, borgerne 
har brug for, samt at kommunen bidrager 
til at skabe de bedste udviklings- og livs-
betingelser for borgere med handicap. 
Handicaprådet har sammen med forvalt-
ningen været med til at skabe grundlaget 
for indsatsen og er fortsat en aktiv og 
væsentlig samarbejdspart i den praktiske 
løsning af opgaven.

Handicaprådets aktiviteter

I 2018 blev der holdt seks ordinære og et 
ekstraordinært møde i Handicaprådet. 
Her blev der i alt behandlet 63 dagsor-
denspunkter.  Handicaprådet behandler 
høringer fra kommunalbestyrelsen, drøf-
ter henvendelser og styringsnotater og 
holder møder med repræsentanter fra 
politiske udvalg, forvaltningsområder, 
Seniorrådet og andre samarbejdsparter. 
Her bidrager Handicaprådet med syns-
punkter, der kan forbedre forholdene for 
mennesker med handicap.
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Følgende emner har haft særlig opmærk-
somhed i det forløbne år:

Fremtidens handicapområde
Som aktiv samarbejdspart har Handicap-
rådet i år taget initiativ til og sammen med 
forvaltningen udarbejdet et koncept til 
årlig opfølgning på borgernes oplevelser 
af at være borger i Rudersdal Kommune 
med udgangspunkt i intentionerne i Frem-
tidens Handicapområde. 

Herudover deltager Handicaprådet i di-
verse arbejdsgrupper om indsatser, der 
konkret udmønter Fremtidens Handicap-
område. Blandt andet har repræsentanter 
for såvel Handicaprådet som handicapor-
ganisationer deltaget i bestræbelserne på 
at styrke oprettelsen af fleksjob. Som 
resultat af arbejdet er der bl.a. oprettet et 
ressourcenetværk, der kan sætte 
fleksjobkonsulenten i kontakt med rele-
vante frivillige, som virksomhederne kan 
tale med om det at have en borger i 
fleksjob. Ligeledes arbejdes der på at 
oprette et fleksjobnetværk, hvor borgere 
som enten søger eller er i fleksjob kan 
sparre med hinanden om udfordringer og 
erfaringer. 

Det psykosociale område
En repræsentant for Handicaprådet har 
deltaget i forberedelsen af en plan for den 
videre udvikling af indsatser til borgere 
med psykosociale problemstillinger ”Sam-
men ad nye veje”.  Handicaprådet finder 
det interessant, at der i planen fokuseres 

på samskabelse, netværksdannelse, fri-
villige og beskæftigelse for denne gruppe 
mennesker. Handicaprådet tror på, at der 
kan opnås flere resultater ad disse veje.

Indretning af boliger 
En repræsentant for Handicaprådet har 
deltaget i ny-indretning af boliger til men-
nesker med autisme. Der var tale om et 
pilotprojekt og målet med ombygningen 
var bl.a. at indrette boligerne, så de i 
højere grad tog hensyn til beboernes 
handicap og følsomhed overfor påvirk-
ning af sanserne. Det er tanken, at erfa-
ringerne fra ombygningen kan bruges ved 
indretning af andre boliger for denne 
målgruppe.

Endvidere deltager en repræsentant for 
Handicaprådet i arbejdet med at etablere 
boliger i Ebberød til borgere med multiple 
handicaps.  Handicaprådet følger løben-
de byggesagen og har bl.a. været på 
besøg i de foreløbige bygninger.

Høringssvar
Handicaprådet har i 2018 afgivet 15 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 og 
finde rådets høringssvar på kommunens 
hjemmeside:
 Handicaprådet

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


Handicaprådets medlemmer

Formand Søren Grotum
DH - Astma Allergi Danmark
Nobisvej 40
3460 Birkerød
Tlf. 40 21 99 82
E-mail: soren@grotum.net 

Næstformand Jens Darket
Kommunalbestyrelsen 
Carl Plougs Vej 57
3460 Birkerød
Tlf. 72 68 10 97
Email: jeda@rudersdal.dk

Vivi Nobel
DH - Gigtforeningen
Sjælsø Vænge 73
3460 Birkerød
Tlf. 28 58 62 26
E-mail: vivinobel@gmail.com

Steen Christensen
Forældreforeningen i Rudersdal
Kohavevej 43
2950 Vedbæk
Tlf. 20 16 60 60
E-mail: steenkohavevej@gmail.com

Jeppe Bülow-Lehnsby
DH - Scleroseforeningen
Vestre Paradisvej 21
2840 Holte
Tlf. 28 80 39 15
E-mail: jblehnsby@gmail.com 

Poul Bach
Kommunalbestyrelsen 
Vestervang 13
3460 Birkerød
Tlf: 20 13 73 56
E-mail: poba@rudersdal.dk 

Christoffer Buster Reinhardt 
Kommunalbestyrelsen 
Ernst Bojesens Vej 1 A, 2. th
2840 Holte 
Tlf: 51 26 99 26
EmIl: chrre@rudersdal.dk

Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsen
Banevænget 3, 1. tv
3460 Birkerød
Tlf:72 68 10 98
Email: jacj@rudersdal.dk

RUDERSDAL
KOMMUNE

Handicaprådets sekretariat
Social og Sundhed
Stationsvej 36
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 00 00
handicapraad@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk

Åbningstid
Mandag-Tirsdag kl. 10-15, Onsdag lukket. 
Torsdag kl. 10-17, Fredag kl. 10-13
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