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Om Handicaprådet
Herlev Kommunes Handicapråd rådgiver kommunalbestyrelsen 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 
behandler ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personsager 
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.

Hørkærs kor og band optræder ved julefest
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Temadrøftelser
Handicaprådets møder har siden november 2008 været indledt med et
tema af interesse for rådet. I 2018 har temaerne været:

Den 8. februar 2018: Konstituering
Temadrøftelsen veg på dette møde for Handicaprådets konstituering. Rådet  
konstituerede sig med kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Friberg Bomholdt 
(A) som formand og Malene Hyldekrog fra DH Herlev (Landsforeningen LEV) 
som næstformand.

Den 3. maj 2018: Trivsel i dagtilbud og skoler
Gl. Hjortespringskoles konstituerede leder, Helle Pedersen, viste 
Handicaprådet rundt på Gl. Hjortespringskole. Efterfølgende fortalte Brian 
Venneberg om skolernes trivselsindsatser. Som eksempel blev Handicaprådet 
præsenteret for trivselsarbejdet på Kildegårdskolen, der er UNICEF 
Rettighedsskole og arbejder med FN's Børnekonvention.

Brian Venneberg fortalte derudover om indsatserne i dagtilbuddene, der om-
handler pædagogiske vejledere, specialgrupper, enkeltintegrerede børn og 
Mary Fondens Fri for Mobberi.

Den 30. august 2018: Regeringens revision af Serviceloven
Regeringen vedtog i 2017 en revision af Lov om social service, der trådte i kraft 
den 1. januar 2018. Lovforslaget har til formål at understøtte en 
sammenhængende og helhedsorienteret indsats og gennemføre 
regelforenkling og afbureaukratisering. 

Handicaprådet fik præsenteret ændringerne i Lov om social service og 
drøftede ændringerne, herunder de nye muligheder for at etablere tilbud 
efter § 82 om gruppeforløb, § 82b om individuelle forløb og § 81c om 
akuttilbud.

Værestedet Peberkværnen på bowlingtur
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Vigtige emner i 2018
Handicapprisen 2018
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 2018 blev overrakt af rådets formand Gitte Friberg Bomholdt  
og gik til Lis Særmark-Thomsen. Lis fik prisen for igennem mange år at have  
arbejdet for at forbedre vilkårene for beskæftigelse for mennesker med 
handicap og psykosociale diagnoser. Derudover har Lis ydet sparring og været 
bisidder for mange borgere i Herlev Kommune.

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, hvilken støtte og hjælp kommunen kan tilbyde borgere med 
handicap. Handicaprådet læser standarderne grundigt igennem ved 
høringerne.

Kvalitetsstandarderne kan findes ved at søge på www.herlev.dk.

Handicaprådet bliver hørt
Handicaprådets høringssvar er med til at sikre opmærksomhed på særlige
problemstillinger for målgruppen. Høringssvarene kan findes i deres fulde 
længde i Handicaprådets referater på hjemmesiden www.herlev.dk. under 
Dagsordner og Referater.

Herlev Kommunes politiske udvalg har i 2018 sendt følgende forslag og 
initiativer i høring i Handicaprådet:

Mødet den 8. februar 2018:
 Revideret kvalitetstandard 2018 for 

voksne med særlige behov - handicap- 
og psykiatriområdet. 
Den reviderede kvalitetsstandard 
ændrer ikke på serviceniveauet, men 
er udtryk for en præcisering og 
opdatering af den tidligere standard. 
Den største ændring i standarden er 
på §§ 103 og 104 (henholdsvis 
beskyttet beskæftigelse og aktivitets- 
og samværstilbud), hvor der fremover som udgangspunkt kan visiteres op 

Bålhytteaktiviteter på Hørkær

http://www.herlev.dk/
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til fire dage mod tidligere tre dage. Ændringen er en konsekvens af 
budgetaftalen 2018. 
Handicaprådet behandlede den reviderede udgave og fandt ikke 
anledning til at afgive høringssvar. Handicaprådet tilkendegav tilfredshed 
med, at det nu fremgår af standarderne, at det er en mulighed med 
gruppeforløb og at tilbud efter Lov om social service §§ 103 og 104 er 
ændrede jf. Budgetaftalen for 2018.

 Tilsynspolitik 2018 for hjemmehjælp og plejeboligområdet vedrørende 
bevillinger efter Servicelovens §§ 83 og 83a. 
Handicaprådet behandlede den reviderede tilsynspolitik og fandt ikke 
anledning til at afgive høringssvar. Handicaprådet bemærkede, at rådet er 
enig i beslutningen om at fjerne smileyordningen.

 Kvalitetsstandarder 2018 for levering af personlig hjælp og praktisk 
bistand, Servicelovens § 83. 
Grundet kommunens implementering af KL’s dokumentationsredskab 
Fælles Sprog III, er kvalitetsstandarden revideret efter KL’s anbefalinger for 
indsatskatalog. Kataloget har derfor en ny opsætning, men der er ikke 
ændret på Herlev Kommunes serviceniveau, kriterier for indsatsen eller 
indhold/omfanget i selve indsatsen.
Handicaprådet behandlede kvalitetsstandarderne og fandt ikke anledning 
til at afgive høringssvar.

 Kvalitetsstandard 2018 for træning i henhold til Servicelovens § 86. 
Der er foretaget redaktionelle ændringer, men ikke ændringer i 
serviceniveauet i forhold til 2017.
Handicaprådet behandlede Kvalitetsstandard 2018 og fandt ikke anledning 
til at afgive høringssvar. DH Herlev bemærkede, at begreberne 
’døgnophold’, ’midlertidigt ophold’ og ’midlertidigt døgnophold’ med 
fordel kan samstemmes.

 Kvalitetsstandard 2018 for 
forebyggende hjemmebesøg 
efter Lov om social service § 79a. 
Kvalitetsstandarden skal 
beskrive:

o Generel 
serviceinformation til 
borgerne om formålet 
med, samt indholdet af 
et forebyggende 
hjemmebesøg

o Tilrettelæggelsen af 
ordningen, herunder 
beskrivelse af eventuelle 
andre former for 

Værestedet Peberkværnens cykelhold gør sig 
klar til Herlev Rundt
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forebyggende indsatser, der tilbydes som alternativ til et individuelt 
hjemmebesøg

o Tilrettelæggelsen af forpligtigelsen i lovens § 79a, stk. 3 om at 
tilbyde forebyggende hjemmebesøg til særligt udsatte borgere i 
alderen 65 til 79 år.

Handicaprådet behandlede kvalitetsstandarden og fandt ikke anledning til 
at afgive høringssvar. DH Herlev udtrykte dog bekymring for om borgere, 
der er pårørende til modtagere af personlig pleje i tilstrækkelig grad får 
mulighed for at drøfte eventuelle udfordringer ved pårørenderollen.

Ekstraordinært møde den 7. juni 2018:
 Udviklingsplan for socialpsykiatrien.

Handicaprådet afgav følgende høringssvar: ”Handicaprådet er enige i 
rammen og retningen for Plan for udvikling af Socialpsykiatrien. DH Herlev 
ønsker på sigt en mere konkret plan, der er handlingsorienteret og mulig 
at følge op på løbende. DH Herlev ønsker yderligere, at det undersøges, 
om det er muligt at ansætte en koordinerende psykiatrisk sygeplejeske 
tilknyttet området, særligt med fokus på de borgere der udskrives fra 
psykiatrisk hospital”.

 Status på magtanvendelse på det specialiserede voksenområde 2017. 
Handicaprådet gennemgik hændelserne og tog beretningen om 
magtanvendelse til efterretning.

 Rammeaftalen 2019 – 2020 for det højt specialiserede social- og
undervisningsområde for børn, unge og voksne borgere med handicap 
samt psykiske og sociale problemstillinger.
Grundet kommunalvalget og konstitueringsprocesserne var tidsrammen 
for KKR Rammeaftale 2019-20 kortere end tidligere år. Derfor blev aftalen 
og udkast til fælles høringssvar sendt i skriftlig høring i Handicaprådet, der 
afgav følgende fælles høringssvar:
”Rammeaftalen 2019 – 2020 omfatter det højt specialiserede social- og
undervisningsområde for børn, unge og voksne borgere med handicap 
samt psykiske og sociale problemstillinger.
Herlev Kommunes høringssvar er udarbejdet i samarbejde med 
kommunens Handicapråd.
Herlev Kommune har ligesom andre kommuner tilkendegivet overfor KKR, 
at der er udfordringer forbundet med at finde de rette pladser til især 
borgergruppen af udviklingshæmmede voksne med flere komplekse 
diagnoser, udadreagerende adfærd og lavt funktionsniveau.
Eftersom tilbudsviften er et fokusområde i Rammeaftalen, kunne 
Handicaprådet have ønsket, at behovet for pladser målrettet denne 
borgergruppe havde øget prioritering i opgørelserne over udvikling i 
kapacitet og belægning (Iflg. Bilag 2, tabel 5 og 8).
Herlev Kommunes Handicapråd, Hjemmepleje, Socialpsykiatriske Tilbud,
Voksenpædagogiske Tilbud samt specialundervisningsområdet stiller sig 
positive overfor den samlede Rammeaftale 2019 – 2020.
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Rammeaftalen skaber overblik over Region Hovedstadens specialiserede 
tilbud og udstikker en fælles ramme for kapacitet- og prisudviklingen med 
en fælles takstmodel”.

Mødet den 30. august 2018:
 Budgetforslag 2019 med særligt fokus på handicapområdet.

Handicaprådet afgav ikke høringssvar. DH Herlev gav overordnet udtryk 
for tilfredshed med budgettet, men bemærkede, at der er poster, hvor der 
gentagende år har været tillægsbevillinger, hvorfor disse beløb med fordel 
kunne opskrives.

Mødet den 22. november 2018:
 Revideret kvalitetstandard 2019 for voksne med særlige behov. 

Den reviderede kvalitetsstandard ændrer ikke på det aktuelle 
serviceniveau i kommunen på området, men er udtryk for en præcisering 
og opdatering af den tidligere standard.
Handicaprådet hæftede sig ved, at serviceniveauet er uændret, og afgav 
ikke høringssvar.

 Kvalitetsstandard 2019 efter Lov om social service for sundheds- og 
ældreområdet. 
Der er tale om kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg i 
henhold til § 79a, træning i henhold til § 86 samt levering af personlig 
hjælp og praktisk bistand i henhold til § 83. Der er ikke foretaget 
ændringer i kvalitetsstandard 2019 i forhold til kvalitetsstandard 2018.
Handicaprådet afgav ikke høringssvar, men hæftede sig ved at 
serviceniveauet er uændret i de tre standarder. 

Mange brugere fra Voksen Pædagogiske Tilbud deltog i LEV-fest 
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Medlemmer af Handicaprådet 2018

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

malene@hyldekrog.dk
 Inge Rasmussen, Parkinsonforeningen, k-i@rasmussen.mail.dk
 Betina Skovby, Landsforeningen Autisme, betina_skovby@hotmail.com
 Lis Særmark-Thomsen, Diabetesforeningen, saertho@live.dk
 Anne Sørensen, Høreforeningen, annesoerensenmal@privat.dk (tiltrådt 

november 2018).

Medlemmer udpeget af Herlev Kommunalbestyrelse:
 Gitte Friberg Bomholdt (A), Kommunalbestyrelsesmedlem
 Connie Mankov (A), Kommunalbestyrelsesmedlem
 Mette Riegels, direktør 
 Cecilie Engell, centerchef, Børn, Familie og Handicap (til juni 2018) 

hvorefter Camilla Ottsen, centerchef, Dagtilbud og Skole har deltaget 
som personlig stedfortræder 

 Kirsten Breinholt, funktionsleder for Voksen Pædagogiske Tilbud.

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