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Om Handicaprådet
Handicaprådet rådgiver Herlev Kommunalbestyrelse og de politiske udvalg i Herlev 
Kommune i spørgsmål inden for handicapområdet. Handicaprådet høres om 
initiativer af betydning for mennesker med handicap og behandler 
handicappolitiske spørgsmål af generel karakter. Rådet må ikke behandle 
spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete 
klagesager. Rådet er løbende i dialog med mennesker med handicap og deres 
organisationer.

Handicaprådets samarbejde med kommunalbestyrelsen tager udgangspunkt i FN’s 
konvention om rettigheder for personer med handicap, kommunens handicappolitik 
og hensynet til den enkelte borgers selvbestemmelse og kontinuitet i livsforløbet. 

Handicaprådet er organisatorisk forankret i direktørområdet for velfærd og virker i 
en periode på fire år ad gangen, svarende til den kommunale valgperiode.

Handicaprådet er sammensat af 10 medlemmer. Fem medlemmer indstilles af 
Danske Handicaporganisationers (DH) afdeling i Herlev. Fem medlemmer udpeges 
af kommunalbestyrelsen, heraf skal mindst en person være medlem af 
kommunalbestyrelsen. Der udpeges desuden personlige stedfortrædere.

Handicaprådet konstituerede sig på mødet den 27. februar 2014 med 
kommunalbestyrelsesmedlem Dorit Dühring (A) som formand og Malene Hyldekrog 
fra DH Herlev (Landsforeningen LEV) 
som næstformand.

Temadrøftelser
Handicaprådets møder har siden 
november 2008 været indledt med et 
tema af interesse for rådet. I 2017 har 
temaerne været:

Den 2. februar 2017: Udviklingen af 
Herlev Kommunes socialpsykiatri
Centerchef for Center for Omsorg og 
Sundhed, Christian Bartholdy, deltog på 
mødet og præsenterede Handicaprådet for forslaget om, at samle Herlev 
Kommunes brede vifte af tilbud til mennesker med psykosociale problemer. Dette 
med henblik på, hvordan Herlev Kommunes socialpsykiatriske tilbud kan styrkes 
fagligt og ressourcemæssigt ved at drage nytte af tværgående tilbud og 
kompetencer. 

Af Handicaprådets drøftelse fremgik følgende opmærksomhedspunkter som blev 
bragt videre til Sundheds- og Voksenudvalget:

 Handicaprådet tilsluttede sig overordnet visionen, som den blev 
præsenteret på mødet den 2. februar 2017

 Handicaprådet gjorde opmærksom på, at det kan kræve andre 
forudsætninger for de ansatte at yde støtte til mennesker, der modtager 
støtte efter servicelovens § 107 end § 108

Snak mellem to gamle venner



 Handicaprådet opfordrede til, at der blev indhentet viden fra lignende tilbud 
med fokus på erfaringerne med at mennesker, der modtager §§ 107 og 
108, bor tæt i samme tilbud

 Handicaprådet foreslog, at det undersøges, hvorvidt det er muligt at 
foretage ændring i samarbejde med andre kommuner

 Handicaprådet fremhævede vigtigheden af, at borgerne kan få den plads de 
har brug for, herunder eventuelt midlertidig aflastningsbolig

 Handicaprådet fandt det særligt positivt, at der lægges op til at samle det 
psykosociale områdes kompetencer.

Den 4. maj 2017: Brugerundersøgelse på Voksen Pædagogiske Tilbud
Som en del af Herlev Kommunes generelle indsats med henblik på 
brugertilfredshedsundersøgelser, har de Voksen Pædagogiske Tilbud gennemført 
en brugerundersøgelse, hvori ca. 160 borgere deltog. 

Resultaterne af undersøgelsen, der blev gennemført på Skovgården, Højsletten, 
Hørkær og i Bofællesskaberne, viser en høj grad af tilfredshed med de målte 
aktiviteter. De kvantitative resultater understøttes og perspektiveres af en grundig 
opsamling af medarbejdernes refleksioner i forhold til tre gennemgående faglige 
temaer: 

 Relationer
 Metoder
 Kommunikation.

Funktionsleder Kirsten Breinholt holdt 
oplæg om brugerundersøgelsen og på 
baggrund af dette, drøftede rådet 
undersøgelsens proces, metoder og 
resultater.

DH Herlevs medlemmer af rådet 
tilkendegav, at de fandt undersøgelsen og 
opsamlingen interessant, idet der arbejdes i 
dybden med et svært område. De mente yderligere, at resultatet har tilvejebragt 
givtige og opbyggelige refleksioner blandt medarbejderne, som kan højne 
fagligheden på området.

Den 31. august 2017: Regeringens revision af Serviceloven
Centerchef for Center for Børn, Familie og Handicap, Cecilie Engell, gennemgik 
hovedpunkterne i den nye Servicelov, der trådte i kraft den 1. januar 2018. 

Hygge på værelset



Som udgangspunkt er der fokus på blandt andet:
 Tidlig forebyggende indsats
 Rehabilitering
 Afbureaukratisering, herunder i forbindelse med blandt andet bilkøb.

Da vejledningen endnu ikke var kommet, besluttede Handicaprådet, at drøfte 
lovgivningen og dens betydning for praksis igen, når vejledningen foreligger. 

DH Herlev pegede på udfordringerne ved den kommende mulighed for at tilkøbe 
socialpædagogisk støtte, idet borgere med funktionsnedsættelse har meget 
forskellige muligheder for at modtage og gøre brug af muligheden.

Den 2. november 2017: Indretning af byrummet i Herlev
Trafikingeniør Garbie Solvang Jørgensen, fra Center for Teknik og Miljø, fortalte 
Handicaprådet om, hvordan kommunen arbejder med tilgængelighed ved 
ombygning i byrummet og ved opførelsen af nye anlæg.

I Herlev Kommune foretages en tilgængelighedsrevision af en uvildig til-
gængelighedsrevisor, der benytter håndbogen ’Færdselsarealer for alle’ udarbejdet 
af Vejdirektoratets vejregelgruppe. Vejregelgruppen er sammensat af 
repræsentanter for en række mennesker med forskellige typer af 
funktionsnedsættelser. Tilgængelighedsrevisoren har fokus på tilgængelighed og 
kommer med anbefalinger til mulige forbedringer af tilgængeligheden i projektet. I 
de tilfælde, hvor trafiksikkerheden vil blive reduceret ved etablering af et 
tilgængelighedsinitiativ, vægtes trafiksikkerhed højest.

Handicaprådet drøftede adgangen til perronerne i forbindelse med Letbanen, 
herunder hvad der er indeholdt i projektet, og hvad der varetages af kommunen. 
Perronerne kommer til at ligge ved lysreguleringer og etableres af Hovedstadens 
Letbane, som har fokus på, at de udformes tilgængeligt. Selve ankomstarealerne 
(fodgængerfelt, fortove mv.) er kommunens ansvar. Der vil blive udført 
tilgængelighedsrevision på de arealer, kommunen er ansvarlig for.

I oktober 2017 har Serviceafdelingen, en medarbejder fra forvaltningen og en 
medarbejder fra hjælpemiddelafdelingen gennemgået niveauspringene i de 
centrale signalregulerede kryds i Herlev (Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej) 
med henblik på bedre tilgængelighed og udligning af et eventuelt niveauspring. Der 
er i den forbindelse etableret/forbedret ca. 40 asfaltramper.



Vigtige emner i 2017

Handicapprisen 2017
Herlev Kommunes Handicapråd har siden 2009 uddelt en årlig Handicappris til en 
lokal person, virksomhed eller organisation, som har gjort en særlig indsats og 
været med til at forbedre vilkårene for mennesker med handicap i Herlev 
Kommune. 

Handicapprisen blev overrakt af rådets formand 
Dorit Dühring på FN’s internationale 
handicapdag, og gik til Nikolai Nielsen, der har 
Rema 1000 på Bangs Torv. Nikolai fik prisen for 
at stå i spidsen for butikkens store indsats, for at 
tilbyde arbejde til mennesker, der ellers kan have 
svært ved at finde arbejdspladser, der kan 
tilbyde dem opgaver og et miljø, der kan rumme 
deres udfordringer. 

Handicaprådets arbejde med 
kvalitetsstandarder 
Handicaprådet har kommunens 
kvalitetsstandarder i høring. Det er vigtigt for 
Handicaprådet, at standarderne er forståelige for 
borgerne, og giver et klart overblik over, hvad borgeren kan forvente af 
forvaltningen, – både hvad angår ydelser og ventetider. Handicaprådet læser 
standarderne grundigt igennem ved høringerne.

Kommunen skal lave kvalitetsstandarder for de ydelser, de tilbyder borgerne og 
kvalitetsstandarderne kan findes på www.herlev.dk.

Handicaprådet bliver hørt
Handicaprådets høringssvar er med til at sikre opmærksomhed på særlige 
problemstillinger for målgrupper, som politikerne skal være opmærksomme på. 
Høringssvarene kan findes i deres fulde længde i Handicaprådets referater på 
www.herlev.dk/polweb.  

Herlev Kommunes politiske udvalg har i 2017 sendt følgende forslag og initiativer i 
høring i Handicaprådet:

 På Handicaprådets møde den 2. februar 2017 drøftede rådet den 
kommunale tilsynspolitik 2017 for levering af personlig og praktisk bistand. 
Tilsynspolitikken for 2017 er revideret, men der er ikke foretaget ændringer 
og Handicaprådet fandt ikke behov for at afgive høringssvar til Sundheds- 
og Voksenudvalget.

 Den 4. maj 2017 blev Handicaprådet hørt i forhold til beretning om 
magtanvendelse i Center for Børn, Familie og Handicap. Rådet gennemgik 
hændelserne og tog beretningen om magtanvendelse til efterretning.  

 På Handicaprådets møde den 31. august 2017 behandlede Handicaprådet 
’Rammeaftale 2018’ samt ’Hovedstadsregionens fælles mål for det 
tværgående højt specialiserede socialområde og 
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specialundervisningsområde’ og afgav fælles høringssvar, som kan findes i 
dets fulde længde på herlev.dk/polweb. 

 På samme møde, den 31. august 2017 havde Handicaprådet ’Udbud af 
bevillingsbleer’ i høring. Handicaprådet var enig i forvaltningens anbefaling 
og valgte ikke at afgive høringssvar. 

Medlemmer af Handicaprådet 2017

Medlemmer udpeget af DH Herlev:
 Malene Hyldekrog, næstformand Landsforeningen LEV, 

malene@hyldekrog.dk 
 Sven Hansen, Landsforeningen SIND
 Inge Rasmussen, Parkinsonforeningen, k-i@rasmussen.mail.dk 
 Betina Skovby, Landsforeningen Autisme, betina_skovby@hotmail.com 
 Daniel Gartmann, Dansk Blindesamfund, dg@danielgartmann.dk

Medlemmer udpeget af Herlev Kommunalbestyrelse:
 Dorit Dühring, formand (A), Kommunalbestyrelsesmedlem 
 Gitte Friberg Bomholdt (A), Kommunalbestyrelsesmedlem 
 Ulrich Schmidt-Hansen, direktør (til april 2017) / Mette Riegels, direktør (fra 

juni 2017)
 Cecilie Engell, centerchef, Børn, Familie og Handicap 
 Kirsten Breinholt, funktionsleder for Voksen Pædagogiske Tilbud 

Sekretærbistand:
 Gry Midjord, udviklingskonsulent, gry.midjord@herlev.dk
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