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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 
FNs 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 voksne, job 
og sundhed og virker i en periode på fire år af 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 2015 har 
temaerne været:  
 
17. februar 2015 - Ansættelse 
på det ordinære 
arbejdsmarked med oplæg 
ved fastholdelseskonsulent 
Irene Duus fra 
Virksomhedsteamet i Herlev 
Kommune.   
 
Handicaprådet hørte om 
kompensationsmuligheder for 
mennesker med funktionsnedsættelse. Derudover gav hun eksempler på 
kontakten til, og samarbejdet med, virksomhederne i Herlev Kommune og 
bostøttepersoner. Deltagerne drøftede ressourceforløb for borgere med 
psykisk udviklingshæmning og det hyrdebrev, der var sendt til kommunerne af 
Manu Sareen, den daværende minister for børn, ligestilling, integration og 
sociale forhold. 
 

Billede Fra Job & Aktivitetscenter Hørkær. Travlhed 
når der tages rabarber op. De skal bruges til både 
saft, sirup og marmelade 



 

I forhold til Virksomhedsteamets mangesidede opgaver og målgrupper, 
fortalte Irene Duus videre, at de som medarbejdere ikke fokuserer primært på 
selve handicappet, men på den enkelte person og dennes muligheder, 
begrænsninger og erfaringer relateret til arbejdslivet.  
 
9. april 2015 - FNs Handicapkonvention med oplæg ved Stella Steengaard fra 
DH Vordingborg. 
 
På baggrund af oplægget og den efterfølgende dialog, fremhævede Stella 
Stengaard særligt følgende punkter: 

 FNs Handicapkonvention kan med fordel medtænkes ved opstarten af 
nye kommunale tiltag for at sikre, at relevante artikler i konventionen 
er tænkt med fra start.  

 Handicaprådet anbefales at bruge begreberne ’universelt design’, 
’rimelig tilpasning’ og ’ikke-diskrimination’ fra Handicapkonventionen. 

 Stella Steengaard anbefalede rådet brugen af allerede beskrevne 
nationale og internationale standarder, særligt med henblik på 
hjemmesider, bygninger og offentlige rum.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billede Fra Job & Aktivitetscenter Hørkær 
Taktikmøde inden Hørkærs fodboldhold skal spille turnering mod et andet værksted 
 
27. august 2015 - Nye vilkår for aktiviteter på botilbud og bofællesskaber med 
oplæg ved funktionsleder for Herlev Voksenpædagogiske tilbud Kirsten 
Breinholt.  
 
Kirsten Breinholt orienterede om implementering af det ændrede 
serviceniveau for §§ 103 og 104. Kirsten Breinholt orienterede endvidere om 
de ændrede muligheder for afholdelse af ferie, hvilket har medført mindre 
valgfrihed. Tilbuddene har derfor tænkt kreativt. Dette er eksempelvis 
resulteret i temaferier, som brugerne generelt har været rigtig godt tilfredse 
med.   
 
Handicaprådet drøftede i forlængelse heraf muligheder og udfordringer ved 
at udvikle tværgående tilbud – fx med inddragelse af frivillige  
 
26. november 2015 - Kvalitetsstandarterne på voksen handicapområdet i 
praksis med oplæg ved Cecilie Engell, der er centerchef for Børn og Familie i 
Herlev Kommune. 
 



 

Handicaprådet drøftede VUM (voksenudredningsmodellen) som er blevet en 
del af kvalitetsstandarderne, samt hvordan det har medført et behov for øget 
kompetenceudvikling blandt sagsbehandlerne. 
 
  
Drøftelser af vigtige emner 
 
Handicapprisen 2015 
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.  
 
Prisen gik til KFUM spejderne fra Klausdal Gruppen. Et enigt Handicapråd var 
imponeret over spejdernes evne, lyst og overskud til udviklende og 
fordomsfrit, at inkludere børn og unge med forskellige handicap i 
spejdergruppen.  
 
Handicapprisen blev overrakt på FNs internationale 
handicapdag den 3. december, i Rundellen på Herlev 
Rådhus. Borgmester Thomas Gyldal Petersen holdt 
tale for spejderne og de fremmødte rådsmedlemmer. 
Derefter fik spejderne overrakt diplom, en buket af 
slikkepinde samt 50 unikke spejdermærker, som 
anerkendelse for deres indsats.  
 
Tilgængelighed for handicappede borgere 
I forbindelse med høringen af kommuneplanstrategien 2015 drøftede rådet på 
mødet den 9. april 2015, strategien for byens fysiske indretning, og hvorledes 
rådet mener denne kan tage højde for de udfordringer, som mennesker med 
handicap kan have. 
  
På baggrund af en borgerhenvendelse har Handicaprådet drøftet forespørgsel 
om adgangsforhold for gangbesværede til Smør- og Fedtmosen samt fået 
udarbejdet en liste over lokaler med handicapadgang til brug for foreninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billede Fra Job & Aktivitetscenter Hørkær 
Så er der fest! Hørkær Kor og Band  indleder – som altid - med sang og musik. 
 
  



 

Dialogmøde om sagsbehandling 
På foranledning af Handicaprådet er der nedsat en styregruppe for 
udmøntningen af Herlev Kommunes Handicap- og Pårørendepolitik. I 
forbindelse med arbejdet med at folde Handicappolitikken ud, afholdt 
styregruppen den 21. september 2015 et åbent dialogmødt om ’Den gode 
sagsbehandling’ for interesserede borgere og ansatte fra sagsbehandlende 
afdelinger i kommunen.  
 
Ud over at møde to eksterne oplægsholdere havde deltagerne mulighed for at 
komme i dialog med en bred vifte af sagsbehandlere for at tale om, hvad god 
sagsbehandling er for pårørende og borgerne med handicap i Herlev 
Kommune. Dialogmødet var udbytterigt og de sagsbehandlende afdelinger 
var efterfølgende enige om, at arbejde videre med de gode forslag, som kom 
frem på dialogmødet. 
 
Handicappedes mulighed for at deltage i foreningslivet  

 
Styregruppen for udmøntningen af 
Herlev Kommunes Handicap- og 
Pårørendepolitik tog initiativ til et 
møde den 1. september 2015 med 
interesserede idrætsforeninger om 
mulighederne for at få flere aktive 
handicappede i foreningerne. På 
mødet deltog repræsentanter fra 
styregruppen, forvaltningen og tre 
idrætsforeninger.  
 
 

 
Ny kvalitetsstandard for § 103 og § 104 i Serviceloven 
Som en del af aftalen om budget 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at 
ændre på kvalitetsstandarden for bevilling af tilbud følgende §§ 103 og 104.  
 
Ændringen medførte, at der som udgangspunkt bevilges tilbud i tre af ugens 
fem hverdage fremfor som tidligere fire af ugens fem hverdage. Bevillingen 
gives dog altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering, hvorfor 
borgere derfor godt fortsat vil kunne bibeholde tilbud fire ud af ugens fem 
hverdage. Handicaprådet er på hvert møde blevet orienteret om 
implementeringen af beslutningen samt om antal klager og følgende 
ankesager.  
 
Handicaprådet bliver hørt 
Handicaprådets høringssvar er med til at sikre opmærksomhed på særlige 
problemstillinger for nogle målgrupper, som politikerne skal være 
opmærksomme på. Herlev Kommunes politiske udvalg har i 2015 sendt 
følgende forslag og initiativer i høring i Handicaprådet:  
 
På Handicaprådsmødet den 17. februar 2015 fremlagde Kultur- og 
Fritidsudvalget udkast til Herlev Kommunes idrætspolitik. Handicaprådets 
høringssvar lød således:  
”Handicaprådet tilkendegiver at rådet gerne ser at forhold for handicappede 

Billede Fra Skovgåden 
Bowlingtur- Yes! Et godt skud 



 

får en mere fremtrædende rolle i kommunens idrætspolitik gerne med 
inspiration fra kommunens handicappolitik.” 
 
På Handicaprådsmødet den 9. april 2015 blev rådet inddraget i udarbejdelsen 
af Kommuneplanstrategien. Handicaprådets input til strategien kan findes i 
referatet på ’politiker web’ (herlev.dk/polweb). 
 
På samme mødet afgav Handicaprådet høringssvar vedrørende 
kvalitetstandarder 2015 for træning i henhold til servicelovens § 86 til 
Sundheds- og Voksenudvalget: ”Handicaprådet var overordnet enig i 
indholdet i den nye kvalitetsstandard for træning.” 
 
Den 27. august 2015 afgav Handicaprådet høringssvar i forhold til 
’Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde’. Høringssvaret kan 
findes i dets fulde længde på ’politikerweb’ (herlev.dk/polweb). 
 
Den 26. november 2015 drøftede rådet ’Kvalitetsstandard 2016 – Voksen-
handicapområdet’ og fandt ikke behov for at afgive høringssvar. Det blev dog 
besluttet, at der indføjes en læsevejledning for at gøre dokumentet mere 
tilgængeligt. 
 
På samme møde drøftede Handicaprådet ’Kvalitetsstandarder 2016 - Personlig 
pleje og praktisk bistand’ og fandt ikke behov for at afgive høringssvar. 
 
Endelig drøftede Handicaprådet beretningen om magtanvendelse 2014 med 
henblik på at afgive høringssvar til Sundheds- og Voksenudvalget.  
 
Handicaprådet drøftede beretningen, som rådet var tilfredse med. 
Handicaprådet ønskede dog, at der fremover er flere end en enkelt person, 
som foretager vurderingen, hvilket udvalget efterfølgende har besluttet.  
 

 
 
  



 

Medlemmer af Handicaprådet 
 
Medlemmer udpeget af DH Herlev: 

 Malene Hyldekrog, næstformand Landsforeningen LEV 
malene@hyldekrog.dk  

 Sven Hansen, Landsforeningen SIND 
sven@fagot16.dk  

 Inge Rasmussen, Parkinsonforeningen 
k-i@rasmussen.mail.dk  

 Betina Skovby, Landsforeningen Autisme 
betina_skovby@hotmail.com  

 Frank Søgaard, Dansk Blindesamfund 
frank@2730herlev.dk  
 

Medlemmer udpeget af Herlev Kommunalbestyrelse: 
 Dorit Dühring, formand (A), Kommunalbestyrelsesmedlem 

dorit.duhring@herlev.dk  
 Gitte Friberg Bomholdt (A), Kommunalbestyrelsesmedlem 

gitte.friberg.bomholt@herlev.dk  
 Ulrich Schmidt-Hansen, direktør 

ulrich.schmidt-hansen@herlev.dk  
 Cecilie Engell, centerchef Børn og Familie 

cecilie.engell@herlev.dk  
 Kirsten Breinholt, funktionsleder 

kirsten.breinholt@herlev.dk  
 
Sekretærbistand: 

 Gry Midjord, udviklingskonsulent 
gry.midjord@herlev.dk  
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