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Årsberetning 
 
I 2006 blev det lovpligtigt, at kommu-
nerne skal etablere kommunale handi-
capråd.  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 handi-
cappolitiske spørgsmål, og rådet kan 
behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, 
som vedrører mennesker med handi-
cap. 
 
Kommunalbestyrelsen har pligt til at 
høre Handicaprådet, når der udarbej-
des forslag, som har betydning for 
borgere med handicap, men Handicap-
rådet kan også selv komme med for-
slag til politiske og administrative initia-
tiver. 
 
Handicaprådet kan ikke behandle 
spørgsmål om enkeltpersoners forhold, 
herunder personalesager og konkrete 
klagesager. 
 
Et vigtigt instrument til at sikre en gen-
nemarbejdet og tydelig handicappolitisk 
udvikling er handicappolitikken i Ru-
dersdal Kommune. Handicaprådet har 
spillet, og vil fortsat spille, en vigtig rolle 

i udarbejdelsen, udviklingen og ud-
møntningen af denne politik for at ska-
be lige muligheder for borgere i Ru-
dersdal Kommune under hensyntagen 
til den enkeltes ressourcer. 
 
Et andet vigtigt instrument er kommu-
nens indsats ”Fremtidens handicapom-
råde”, som skal sikre at voksenhandi-
capområdet 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 livsbetingelser for 
borgere med handicap. Her er Handi-
caprådet også en aktiv samarbejdspart 
i den praktiske løsning af opgaven. 
 
 
Handicaprådets aktiviteter 
 
I 2019 blev der holdt seks ordinære og 
et ekstraordinært møde i Handicap-
rådet. Her blev der i alt behandlet 83 
dagsordenspunkter.  Handicaprådet 
behandler høringer fra kommunalbesty-
relsen, drøfter henvendelser og sty-
ringsnotater og holder møder med 
repræsentanter fra politiske udvalg, 
forvaltningsområder, Seniorrådet og 
andre samarbejdsparter. Her bidrager 
Handicaprådet med synspunkter, der 
kan forbedre forholdene for mennesker 
med handicap. 



Følgende emner har haft særlig op-
mærksomhed i det forløbne år. 
 
Handicappolitik 
Handicaprådet har taget initiativ til en 
revision af kommunens Handicappolitik 
fra 2012. I revisionen har Handicaprå-
det arbejdet mod, at den nye politik 
bliver opdateret i forhold til de nye 
strømninger i kommunen og lovgivning. 
Endvidere har det været vigtig for Han-
dicaprådet at gøre politikken mere 
levende og nærværende i det daglige 
arbejde fx. ved systematisk at få sat 
værdierne fra politikken i spil på faste 
tilbagevendende møder mellem Handi-
caprådet og henholdsvis fagområder 
og politiske udvalg. Undervejs i pro-
cessen med forslaget har kommunens 
handicappanel været inddraget. I 2020 
lægges forslaget fra Handicaprådet op 
til politisk behandling og høring. Målet 
er, at politikken godkendes endeligt 
inden årets udgang. 
 
Sammenhængende borgerforløb 
Som aktiv samarbejdspart i ”Fremti-
dens handicapområde” har Handicap-
rådet fulgt op på den videre konkretise-
ring af målet om at skabe sammen-
hæng og helhed for borgerne. Som 
udløber har kommunen styrket det 
tværgående samarbejde mellem områ-
derne gennem projekt udviklingssporet. 
Det gælder fx i overgangssagerne fra 
barn til voksen, hvor indsatserne koor-
dineres på tværs samtidig med at de 
unge og deres familier har fået større 

indflydelse og medansvar i sagerne.  
Derudover har Furesø Kommune været 
på besøg i Handicaprådet med et inspi-
rerende oplæg om, hvordan Furesø 
knytter borgernes indsatser sammen 
på tværs af fagområder med afsæt i 
borgerens plan for fremtiden.  
 
Ny model for hjemmeplejen 
Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune 
skal nytænkes, så borgerne i højere 
grad sættes i centrum i arbejdet.  Han-
dicaprådet er også repræsenteret i 
dette arbejde. I udviklingen vil der være 
fokus på at se på nye arbejds- og sam-
arbejdsformer, der kan understøtte en 
helhedsorienteret og sammenhængen-
de indsats for borgerne. 
 
Beskæftigelse 
Handicaprådet mødtes i 2019 med 
Erhvervsudvalget for at drøfte Beskæf-
tigelsesplan 2020. Planen for 2020 
kom til at afspejle drøftelserne, og 
Handicaprådet var glade for at blive 
inddraget. Herudover havde Handicap-
rådet bemærkninger til planens fokus 
på fleksjob samt de muligheder, der 
ligger på revalideringsområdet til at 
hjælpe udsatte mennesker i arbejde. 
 
Høringssvar 
Handicaprådet har i 2019 afgivet 19 
høringssvar, Handicaprådet er til sta-
dighed opmærksom på, at Handicap-
rådet bliver hørt i alle sager, som har 
betydning for mennesker med Handi-
cap.  
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Handicaprådets medlemmer 
 
Formand Søren Grotum 
DH - Astma Allergi Danmark  
Nobisvej 40 
3460 Birkerød 
Tlf. 40 21 99 82 
E-mail: soren@grotum.net 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Næstformand Jens Darket 
Kommunalbestyrelsen 
Carl Ploughs Vej 57 
3460 Birkerød 
Tlf. 72 68 10 97 
E-mail: jeda@rudersdal.dk 
 
Paul 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 
E-mail: chrre@rudersdal.dk 
 
Jacob Jensen 
Kommunalbestyrelsen 
Banevænget 3, 1. tv 
3460 Birkerød 
Tlf:72 68 10 98 
E-mail: jacj@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læs mere… 
Du kan læse mere om Handicaprådet 
og finde rådets høringssvar på kommu-
nens hjemmeside: Handicaprådet 

mailto:soren@grotum.net
mailto:vivinobel@gmail.com
mailto:steenkohavevej@gmail.com
mailto:jblehnsby@gmail.com
mailto:jeda@rudersdal.dk
mailto:poba@rudersdal.dk
mailto:chrre@rudersdal.dk
mailto:elil@rudersdal.dk
https://www.rudersdal.dk/infosider/andre-raad-og-udvalg


 
 
 

 
 

 
 

Handicaprådets sekretariat  
Social og Sundhed 
Stationsvej 36 | 3460 Birkerød 
handicapråd@rudersdal.dk 
www.rudersdal.dk 
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