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Om Handicaprådet
Handicaprådet rådgiver Byrådet og de politiske udvalg i Gladsaxe 
Kommune i spørgsmål, der handler om handicappolitik. Handicap
rådet skal høres om alle initiativer, som har betydning for mennesker 
med handicap, og behandler handicappolitiske spørgsmål af  generel 
karakter, men må ikke behandle personsager. Rådet har løbende 
 dialog med mennesker med handicap og deres organisationer.

Handicaprådet arbejder i en periode på fire 
år ad gangen, svarende til Byrådets valg-
periode. Læs mere om Handicaprådet her: 
gladsaxe.dk/handicapraadet

Har du spørgsmål eller forslag til Handicap-
rådet, er du meget velkommen til at sende 
en mail til handicapradet@gladsaxe.dk

http://gladsaxe.dk/handicapraadet
mailto:handicapradet%40gladsaxe.dk?subject=
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Handicaprådets arbejde i 2021
Handicaprådet har i sit arbejde i 2021 
haft særlig fokus på Gladsaxe  Kommunes 
 serviceniveau for ledsagelse og hjælp, 
 boligsituationen for borgere med handicap 
samt tilgængelighed.

Valg af ny formand for Handicaprådet
Formand for Handicaprådet Jens Barfoed 
fratrådte i februar 2021. På Handicaprådets 
møde den 10. marts 2021 overtog Torben 
Nielsen posten som formand.

Temaer på møderne i 2021

Handicaprådet afholdt i 2021 fire møder  
og det årlige dialogmøde.

Boligsituationen for borgere med 
handicap og tilgængelighed
På møderne i marts og juni drøftede Handi-
caprådet boligsituationen for borgere med 
handicap samt hvordan der arbejdes med 
tilgængelighed og Universelt Design i aktu-
elle byggeprojekter blandt andet med oplæg 
fra Lene Riis, chef i Ejendomscenteret. 

Anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd
På mødet i juni drøftede Handicaprådet, hvor-
dan der kan arbejdes med anbefalingerne fra 
Det Centrale Handicapråd, for at øge tilliden 
mellem borgere med handicap og kommunen.  

Beskæftigelsesindsats efter IPS-metoden 
På Handicaprådets møde i juni holdt Lars 
Olaf Nielsen, Direktør i IPS Center  Dan-
mark, oplæg om IPS (Individuelt Planlagt 
job med Støtte). IPS er en evidensbaseret 
metode og beskæftigelsesindsats målret-
tet psykisk sårbare personer, som Gladsaxe 
Kommune også arbejder efter.

Handicapkompenserende ordninger 
På mødet i september præsenterede Lise 
Hansen, projektleder i Gladsaxe Jobcenter, et 

igangværende projekt om at udbrede brugen 
af de handicapkompenserende ordninger via 
et ’kompensationskort’. Det skal bruges som 
et aktivt redskab for borgere og virksom-
heder, så personer med handicap i endnu 
højere grad får mulighed for at blive en del af 
arbejdsmarkedet.

Besøg af Borgerrådgiveren
På Handicaprådets møde i september holdt 
Borgerrådgiver Preben Rohde oplæg og for-
talte, at han blandt andet hjælper borgerne i 
dialogen med kommunen, og også kan hjælpe 
og give vejledning i forbindelse med klagesager. 

Rundvisning i Gladsaxe Multifitness
På mødet i september var rådet på rundvis-
ning i Gladsaxe Multifitness på Kellersvej 
2, der åbnede i juni 2021. Der er en frivil-
ligt drevet fitnessforening, hvor maskiner 
og fysiske rammer kan tilpasses, så de kan 
 bruges både af kørestolsbrugere og gående.  

Handicaprådets dialogmøde 2021
Dialogmødet blev afholdt den 24. august 
om temaet demens, med oplægsholder og 
forfatter Julie Rubow, med udgangspunkt i 
den prisbelønnede DR Dokumentar ’En stille 
Forsvinden’ om et liv med en demenssyg-
dom i familien. Efter oplægget var der debat.
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Høringer i Handicaprådet 2021

Handicaprådet har i 2021 haft en række 
sager i høring, som Gladsaxe Kommunes  
politiske udvalg har bedt Handicaprådet kom-
me med anbefalinger og kommentarer til.

• Høring vedrørende tilbud på et nyt 
 tilsynskoncept på plejecentrene fra BDO.

• Høring vedrørende kvalitetsstandar-
derne for voksne med særlige behov og 
 kvalitetsstandarderne for Sundhed og 
Rehabilitering, Indsatskatalog for SR og 
Tilsyns politik for SR. 

• Høring vedrørende udbud af genbrugs-
hjælpemidler.

• Høring vedrørende budgettildelings-
modeller for specialpædagogiske indsatser 
på 0-18 års området.

• Høring vedrørende udbud af bleer med 
bevilling.

Handicaprådets høringssvar er med til  
at sikre, at politikerne fortsat er opmærk-
somme på de respektive målgruppers 
 særlige problemstillinger.
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Medlemmer af Handicaprådet

Medlemmer af Handicaprådet for 2022-2025 

Syv medlemmer
Udpeget efter indstilling fra Danske 
Handicaporganisationer med flere 
gladsaxe.dk/handicapraad-medlemmer

Syv byrådsmedlemmer
Udpeget efter indstilling fra  
Byrådets partier
gladsaxe.dk/handicapraadet

Medlemmer af Handicaprådet for 2021 

Syv medlemmer
Udpeget efter indstilling fra Danske 
Handicaporganisationer med flere 

• Torben Nielsen | formand  
(Hjernesagen)

• Svend Balle  
(Landsforeningen SIND)

• Peter Roepstorff  
(Landsforeningen LEV)

• Lena Larsen  
(Muskelsvindfonden)

• Guri Spiegelhauer  
(Landsforeningen Autisme)

• Lone Andersen  
(CP Danmark )

• Jannie Rasmussen  
(Carlshuses Venner)

Syv byrådsmedlemmer
Udpeget efter indstilling fra  
Byrådets partier

• Kristine Henriksen (A) | næstformand

• Katrine Skov (A)

• Jakob Skovgaard Koed (A)

• Dorthe Wichmand Müller (F)

 • Torben Madsen (Ø)

• Kristian Niebuhr (A)

• Thekla Ravn (V)

http://gladsaxe.dk/handicapraad-medlemmer
http://gladsaxe.dk/handicapraadet


Du kan læse mere om 
Handicap rådets arbejde 
og finde Handicap rådets 
 mødereferater på Gladsaxe 
Kommunes hjemmeside   
gladsaxe.dk/handicapraadet

Har du spørgsmål eller 
forslag til Handicaprådet, er 
du meget velkommen til at 
sende en mail til  
handicapradet@gladsaxe.dk 

Gladsaxe Kommune
Psykiatri og Handicapafdelingen
Gladsaxe Rådhus
2860 Søborg

gladsaxe.dk/handicapraadet
Telefon: 39 57 55 35
Mail: handicapradet@gladsaxe.dk La
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