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Årsberetningen beretter om året der gik I Herlev Kommunes Handicapråd. 

Her kan du læse om de temaer, emner og høringer, rådet har behandlet på deres møder og om 

en række af de indsatser i Herlev Kommune, Handicaprådet også er optaget af.   

Du kan læse om Handicaprådets sammensætning og opgaver på www.herlev.dk, hvor du også 

kan læse referater fra rådets møder.  

 

 

Bondegårdstur  

Alle fotos er fra Job og Aktivitetscenter Hørkær 
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Om Handicaprådet  

 
Handicaprådets arbejde har afsæt i FN’s 

konvention om rettigheder for personer med 

handicap, kommunens handicappolitik og 

hensynet til den enkelte borgers selvbestem-

melse og kontinuitet i livsforløbet. 

 
Handicaprådet er i dialog med mennesker 

med handicap og deres organisationer.  

Rådet rådgiver kommunalbestyrelsen og de 

politiske udvalg i sager på handicapområdet, 

behandler handicappolitiske spørgsmål af 

generel karakter og er høringspart omkring 

initiativer af betydning for mennesker med 

handicap.  

 
Handicaprådet virker i en periode på fire år,  

svarende til den kommunale valgperiode. 

 
Handicaprådet er sammensat af fem med-

lemmer, der indstilles af Danske Handicapor-

ganisationers (DH) afdeling i Herlev og fem 

medlemmer, der udpeges af kommunalbe-

styrelsen. Der udpeges desuden personlige 

stedfortrædere. 

Sammensætning i 2021  

 

 

Medlemmer udpeget af DH Herlev: 

Malene Hyldekrog, næstformand Landsfor-
eningen 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, annesoe-
rensenmal@privat.dk 
 

 

Medlemmer udpeget af  

kommunalbestyrelsen: 

Gitte Friberg Bomholdt (A), Kommunalbesty-

relsesmedlem 

Connie Mankov (A), Kommunalbestyrelses-

medlem  

Mette Riegels, velfærdsdirektør 

Hannah Wilson, centerchef, Børn, Unge og 

Familier 

Kirsten Breinholt, funktionsleder for Voksen 

Pædagogiske Tilbud 

mailto:malene@hyldekrog.dk
mailto:k-i@rasmussen.mail.dk
mailto:betina_skovby@hotmail.com
mailto:saertho@live.dk
mailto:annesoerensenmal@privat.dk
mailto:annesoerensenmal@privat.dk
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Sanseoplevelser 
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Årets temaer  

 

Handicaprådet beslutter hvilke temaer, der 

skal behandles på årets møder. 

 

De socialpsykiatriske tilbud og Plan for udvik-

ling af socialpsykiatrien 2019-2022 

Planens tre indsatsområder ”Netværk og fæl-

lesskaber”, ”Borgeren i centrum” og 

”Borgerens sundhed” afspejler sig i dagligda-

gen på mange måder.  

Det ses, når unge møder hinanden omkring 

aktiviteter i Ungecaféen, når beboerne på de 

Socialpsykiatriske Tilbud møder kulturen gen-

nem kreativ udfoldelse, når sanserummet 

tages i brug, og når der inviteres til fællessang 

og mindfulness. 

 

Handicaprådet har en særlig opmærksomhed 

på problematikker omkring ensomhed blandt 

psykisk sårbare unge og mulighederne for at få 

kontakt til de psykisk sårbare borgere, som 

ikke har kontakt til de etablerede tilbud, men 

som kunne have behov for det. 

 

 

Tilgængelighed på den kommende letbane 

I ord og billeder blev Handicaprådet præsen-

teret for letbanebyggeriet og fortalt om, 

hvordan indretningen af den kommende 

letbane imødekommer borgere med handi-

cap.  

 

Handicaprådet har en stor interesse i at sikre 

god tilgængelighed for borgere med funkti-

onsnedsættelser, både i byrummet undervejs 

i byggeriet og i det færdige byggeri. 

 

Der samles skrald 
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Årets temaer  

 

 Indsatser i Jobcenteret og samarbejde 

med socioøkonomiske virksomheder  

Jobcenter Herlev præsenterede en række 

håndholdte indsatser, der er tilpasset den 

enkelte borgers situation og muligheder.  

Det drejede sig om Psykolog og mentorord-

ningen målrettet sygemeldte borgere med 

stress og depression og STAR projektets per-

sonlige jobformidlings etablering af fleksjob 

for alle ledige med nedsat funktionsniveau. 

 

Ligeledes nævnt blev samarbejdet med 

KLAPjob, målrettet især borgere med psykisk 

handicap, den socialøkonomiske virksomhed 

Incita, som løbende beskæftiger tyve perso-

ner i småjobs, mens deres mulighed for en 

nærmere tilknytning til arbejdsmarkedet 

afklares, og det treårige projekt "Unge med 

Kant", hvor målgruppen fremover  også om-

fatter unge fra psykiatrien. 

 

Handicaprådet udtrykte opmærksomhed på, 

hvordan de iværksatte indsatser virker for 

borgerne, og om der iværksættes de rette 

indsatser. 

 

 

Inklusionsarbejdet i folkeskolerne målrettet 

børn med funktionsnedsættelse  

Lederen af Det Udgående Ressourceteam/

PPR præsenterede indsatser, der under-

støtter arbejdet med inklusion i folkeskolen. 

Indsatserne finder sted i samarbejde med 

forældre, skal imødekomme den enkelte 

elevs behov og sikre elevens tilknytning til 

det almene område og skolens fællesskab. 

Af indsatser blev nævnt den kommende etab-

lering af NEST-lignende klasser, som er en 

såkaldt mellemform målrettet børn med 

både special- og almenpædagogiske behov.  

Nævnt blev ligeså de pædagogiske vejledere, 

som fungerer i overgangen mellem dagtilbud 

og skole samt  Gl. Hjortespringskole, der i dag 

er indrettet på at kunne rumme en bredere 

målgruppe af børn og unge.  

Handicaprådet gjorde opmærksom på beho-

vet for tilbud til de børn og unge, der ikke kan 

inkluderes i de almene tilbud og muligheder-

ne for at sikre tilstrækkelig indsats for dem. 
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Årets emner  

 

 

Sundhedskrisen 

Handicappede børn, unge og voksnes liv og 

hverdag har været påvirket  af den omsiggri-

bende sundhedskrise.  

Den har betydet nye måder at være sammen 

på, og alle er blevet sat på prøve og har skullet 

omstille sig til nye restriktioner, nedlukninger 

og genåbninger.  

 

Handicaprådet peger på vigtigheden af, at erfa-

ringerne fra nedlukningsperioderne løbende 

samles op med henblik på at kunne håndtere 

sundhedskrisen bedst muligt i f.eks. botilbud og 

bofællesskaber. 

 

 

Byggeri af nyt rådhus og plejecenter 

Om ikke længe lægges den første sten til det, 

der skal blive en del af det nye rådhus i nord 

og de nye senior– og sundhedshuse Hammer-

gården.  

 

Handicaprådet har været inddraget og skal 

fremadrettet inddrages, så det sikres, at råd-

huset i nord lever op til formålet om at være 

tilgængelig for alle borgere, ikke mindst bor-

gere med handicaps, og det skal sikre, at 

Hammergårdens indretning imødekommer 

handicappede ældres behov bedst muligt.  
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Årets emner  

 

 

DH og KLs principper for en styrket dialog 

Indsatser i relation til Danske Handicaporgani-

sationer (DH) og KLs principper for et styrket 

samarbejde og borgerinddragelse blev præsen-

teret.  

Der var tale om en række indsatser, der alle har 

fokus på et styrket tværgående samarbejde og 

en styrket dialog med henblik på i højere grad 

at inddrage børn og voksnes ønsker og resur-

ser.  

Nævnt blev udredningsmetoden VUM 2.0., 

Signaturprojektet i samarbejde med den regio-

nale psykiatri omkring netværksmøder og  Ny 

lov om den gode overgang til voksenlivet, hvor 

den unge allerede fra det 16. år sammen med 

den unges forældre forberedes til voksenlivet. 

Opfølgning på indsatser under Handicappoli-

tikken 

Handicappolitikken er bygget op omkring 

fokusområderne: 

 Netværk, fællesskab og indflydelse. 

 God tilgængelighed – fysisk og kom-
munikativt. 

 Sundhed og trivsel gennem hele livet. 

 Inkluderende dagtilbud, skoler og 
ungdomsuddannelsestilbud. 

 Uddannelse og beskæftigelse. 

 Gode boligløsninger. 

 Aktivt kultur- og fritidsliv. 
 

Temaer og emner behandlet under Handicap-

politikkens fokusområder på Handicaprådets 

møder 2018-2021 blev præsenteret sammen 

med fokusområdernes udmøntning i Herlev 

Kommune.   

 

Handicappolitikken kan findes på 

www.herlev.dk      
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Årets høringer  

 

 

Tilsynspolitikken for 2021 for hjemmehjælps- og plejeboligområdet 

Handicaprådet havde ikke bemærkninger til udkastet til politikken, hvorfor rådet ikke afgav hø-

ringssvar. 

 
Udbud vedrørende kompressionshjælpemidler 
Handicaprådet havde ikke bemærkninger til udbudsmaterialet, hvorfor rådet ikke afgav hørings-
svar. 
 
Status for magtanvendelser over for voksne i 2019 og 2020 
Handicaprådet havde ikke bemærkninger til statussen, hvorfor rådet ikke afgav høringssvar. 
 
Udbud vedrørende genbrugshjælpemidler 
Handicaprådet gav i høringssvaret udtryk for, at rådet undrede sig over, at glidelagner og lignen-
de er genbrugshjælpemidler, da de nemt bliver ødelagte ved brug. Rådet undrede sig derudover 
over, at udbuddet ikke er omfattet af sidestøtter og abduktionsklodser og lignende reservedele til 
kørestole. 

Udendørs maleri  
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Årets høringer  

 

 

Udbud vedrørende bleer 

Handicaprådet understregede i høringssvaret vigtigheden af, at den enkelte borger fortsat har 
mulighed for at vælge den ble, der passer bedst til borgeren, og  at borgeren i tilfælde af f.eks. 
overfølsomhed over for et bestemt mærke bleer har mulighed for at vælge mellem flere mærker.  

Kvalitetsstandard efter Lov om social service på sundheds– og voksenområdet  
Handicaprådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne på sundheds- og voksenom-
rådet, hvorfor rådet valgte ikke at afgive høringssvar. 

Budget 2022 
Høringssvaret blev afgivet af DH Herlev, hvor man noterede sig, at der ikke er besparelser på 
området, men undrede sig over, at der ikke demografifremskrives på handicapområdet samtidig 
med, at området ikke er tilført midler. Kommunalbestyrelsen opfordres samtidig til at afsætte 

midler til ansættelse af en borger-
rådgiver, der kan råde og vejlede 
forvaltningen i god sagsbehand-
ling og overholdelse af svarfrister. 
 

 

Bowling  
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