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Årsberetning
I 2006 blev det lovpligtigt, at kommunerne 
skal etablere kommunale handicapråd.  

Handicaprådet arbejder i en periode på 
fire år ad gangen, og det nuværende Han-
dicapråd arbejder i perioden 2022 – 2025. 
 

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 behandler høringer fra 

kommunalbestyrelsen, drøfter henven-
delser og kommunens aktiviteter og hol-
der møder med repræsentanter fra politi-

ske udvalg, forvaltningsområder, Senior-
rådet og andre samarbejdspartnere. Her 
bidrager Handicaprådet med synspunk-

ter, der kan forbedre forholdene for men-
nesker med handicap.  
 

Handicaprådet har spillet, og vil fortsat 
spille, en vigtig rolle i udarbejdelsen, ud-
viklingen og udmøntningen af kommu-

nens handicappolitik. Den nuværende 
handicappolitik ”Lige muligheder for at 

deltage i samfundet” blev vedtaget den 
27. januar 2021. Værdierne i handicap-

politikken sættes i spil gennem faste til-
bagevendende møder mellem Handicap-
rådet og henholdsvis fagområder og poli-

tiske udvalg. Disse dialogmøder under-
støtter Handicaprådets vigtige opgave 
som rådgiver for kommunalbestyrelsen.  

 
I 2022 blev der holdt seks ordinære og et 
ekstraordinært temamøde i Handicaprå-

det, hvor der blev behandlet i alt 76 dags-
ordenspunkter. Handicaprådet har i 2022 
afgivet 10 høringssvar. 

 
Handicaprådet sætter pris på det gode 
samarbejde i rådet og et stort og engage-

ret fremmøde. 
 

Handicaprådets aktiviteter 
 

Følgende emner har haft særlig opmærk-
somhed i det forløbne år. 
 
Strategi for Handicaprådet 
Handicaprådets ønsker en gennemarbej-
det og tydelig handicappolitisk udvikling i 

Rudersdal Kommune og har på flere mø-
der drøftet strategiske fokusområder for 
sit virke. Foruden udmøntningen af han-

dicappolitikken vil Handicaprådet fortsat 
sætte inddragelse og tillid i mødet mel-
lem Rudersdal Kommune og borgere 

med handicap i spil på møder med sam-
arbejdspartnere. Endvidere vil 
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Handicaprådet skubbe i retning af mere 
agile processer i kommunen, så gode re-
sultater fra pilotprojekter hurtigere rulles 

ud til andre enheder i kommunen. De 
gode intentioner i ”Sammen med borge-
ren” er således udmøntet i flere gode pi-

lotprojekter, som i fuld skala kan komme 
mange borgere til gavn.  
 

Handicaprådet har endvidere i den kom-
mende periode valgt at arbejde for:  
• At borgere i endnu højere grad ind-

drages i forvaltningens visitations-
processer.  

• At kommunale indsatser forvaltes ud 

fra et bredere handicapperspektiv.  
 

Tilgængelighed på Rådhuset 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. 
september 2021, at der skal udarbejdes 
en undersøgelse af, hvordan tilgængelig-

heden til rådssalen i Holte kan forbedres 
for kørestolsbrugere. Handicaprådet del-
tager med en repræsentant i arbejds-

gruppen for tilgængelighed til Rådhuset. 
I løbet af året er der indgået kontrakt 
med God Adgang om en gennemgang af 

Rådhuset ud fra 7 handicaptyper (sanse-
integrationsforstyrrelser er ikke iblandt). 
Herudover er der set på tilgængelighed 

for kørestolsbrugere til Rådhuset via ele-
vator. 
 
Solsikkeprogram 
Handicaprådet er meget tilfredse med, at 
kommunen har besluttet at tilmelde sig 

Solsikkeprogrammet. Solsikkeprogram-
met er en international 

mærkningsordning, hvor borgere med 
usynlige handicap kan bære et diskret 
solsikkesymbol, der indikerer, at den på-

gældende borger har et usynligt handi-
cap. 
 
Dialogmøder med fagområder 
I 2022 er der holdt dialogmøder med 
Dag- og botilbud Gefion og Teknik og 

Miljø. Handicaprådet var imponeret over 
den specialviden, som Gefion er besid-
delse af og optaget af, hvordan denne 

specialviden kan deles med andre, fx 
med sagsbehandlere i forvaltningen. På 
mødet med Teknik og Miljø kvitterede 

Handicaprådet for, at området følger op 
på rådgivningen fra God Adgang. Under-
vejs på mødet var der eksempler på di-

lemmaer i udformning af vejanlæg set fra 
et handicap- / borgerperspektiv. 
 
Dialogmøder med politiske udvalg 
Handicaprådet har også i 2022 holdt dia-
logmøder med politiske udvalg. I mødet 

med Erhvervs- og Beskæftigelsesudval-
get drøftede man udover beskæftigelses-
plan 2023 også værdig sagsbehandling af 

ledige, der er i behandlingsforløb eller ud-
redning for handicap. Konkret var der bl.a. 
en drøftelse af, hvordan Jobcenteret mø-

der og arbejder med borgere, der har 
skjulte handicap, som fx autisme og andre 
psykiske diagnoser.  I forhold til Social- og 

Sundhedsudvalget var emnet for mødet 
”Borgerinddragelse, der sikrer lige mulig-
heder for at deltage i samfundet”, hvor 

bl.a. borgeres inddragelse i visitationspro-
cessen på voksenområdet blev drøftet. 



 

Handicaprådets medlemmer 
 

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

Næstformand Jacob Netteberg 
Kommunalbestyrelsen 
Øverødvej 2 
2840 Holte  
Tlf. 22 31 32 07 
E-mail: jnet@rudersdal.dk 

Berit Lumbye Siemer 
DH - Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 
Teglværksvej 59 
3460 Birkerød 
Tlf. 21 43 93 99 
E-mail: beritsiemer_DH@outlook.dk 
 

Elisabeth Ildal 
Kommunalbestyrelsen 
Øverødvej 2 
2840 Holte  
Tlf. 72 68 10 76 
E-mail: elil@rudersdal.dk 

Tilka Schneider 
DH - Sind Rudersdal 
Malmbergsvej 78 
2850 Nærum 
Tlf.41 59 40 49 
E-mail: tilkaschneider@outlook.dk 

Anette Maj Billesbølle 
Kommunalbestyrelsen 
Øverødvej 2 
2840 Holte  
Tlf. 72 68 10 72 
E-mail: anebi@rudersdal.dk 
 

Anne Bonné 
Forældreforeningen i Rudersdal 
Flintemarken 61, 1. th 
2950 Vedbæk 
Tlf. 45 80 93 04 / 29 47 13 54 
E-mail: agbonne@hotmail.com 

Randi Mondorf 
Kommunalbestyrelsen 
Øverødvej 2 
2840 Holte  
Tlf. 60 76 88 25 
E-mail: ramo@rudersdal.dk 

 
 

 
 
 

 
 
 

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

www.rudersdal.dk 
 

Læs mere… 
Du kan læse mere om Handicaprådet og 

finde rådets høringssvar på kommunens 
hjemmeside: Handicaprådet 


