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Om Handicaprådet
Handicaprådet
rådgiver Byrådet
og de politiske
udvalg i Gladsaxe
Kommune i spørgsmål, der handler om
handicappolitik. Handicaprådet 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 valgperiode.
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Handicaprådet består af 14 medlemmer, hvoraf seks medlemmer indstilles af Danske Handicaporganisationer, ét medlem udpeges blandt
de lokale handicaporganisationer
(pt. Støtteforeningen Carlshuses
venner). Byrådet udpeger syv
medlemmer. Der udpeges desuden
personlige stedfortrædere.
I Handicaprådets årsberetning kan
du læse om, hvad rådet har arbejdet
med det seneste år.

Konstituering og drøftelse af det
kommende arbejde
Det nyvalgte Handicapråds første
møde i marts 2014 foregik på
Bagsværd Skole. Inden mødet fik
rådets medlemmer en rundvisning
på den nybyggede skole og et oplæg
om det konkrete arbejde med
inklusion på skolen. Herefter
startede det egentlige møde, hvor
Handicaprådet konstituerede sig
med Jenny Rodt fra DH som
formand og Trine Græse (A) som
næstformand.

Handicaprådet besluttede ikke at
aflægge de fastlagte institutionsbesøg i 2014, da rådets medlemmer
syntes, at det var mere relevant at
finde ’fælles fodslag’ og skabe sig et
overblik over hvilke områder, rådet
skal have sit primære fokus på.
Handicaprådet vil som redskab
arbejde med et årshjul, og herudover prøve at få et overblik over
rådets arbejde i den 4-årige arbejdsperiode.
Mange rådsmedlemmer er nye og
ikke alle har kendskab til handicapområdet og/eller kommunens
struktur. Handicaprådet har derfor
valgt at sætte sig grundigt ind i flere
forhold for at få indsigt og opnå
bedst muligt grundlag for rådets
arbejde. Dette sker gennem forskellige temadrøftelser. Første tema var
’introduktion til Gladsaxe Kommunes politiske og administrative
organisering’.

Temadrøftelser af vigtige emner
Formålet med Handicaprådets
temadrøftelser er at komme i
dybden med emner, som berører
mennesker med handicap.
På Handicaprådets møde i december handlede temadrøftelsen om
’kommunikationshandicap’.
I 2015 skal de øvrige overordnede
handicapgrupper sættes på dagsordenen – ’bevægelseshandicap’,
’psykiske handicap’ og ’varigt
medicinsk behandlede’. Ved alle
temadrøftelser vil der, ud over information om handicapgruppen, blive
sat fokus på ’velfærdsteknologi’ for
området og tilgængelighed.

Handicaprådet bliver hørt
Gladsaxe Kommunes politiske
udvalg har i 2014 sendt forskellige
forslag og initiativer i høring i
Handicaprådet.
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Handicaprådet har i
sit høringssvar om
kommunens udbud
på fritvalgsområdet
omkring større brug
af leverandører til
praktisk hjælp og personlig
pleje udtrykt bekymring for, at private firmaer ikke, i samme udstrækning som Gladsaxe Kommune, vil
benytte uddannede medarbejdere
samt at de medarbejdere, der udfører opgaven, ikke i tilstrækkelig grad
kan tale og forstå dansk. Handicaprådet har i sit høringssvar derfor
udtrykt ønske om, at der stilles krav
om, at medarbejderne har relevant
uddannelse, kan tale og forstå dansk
og arbejder efter dansk overenskomst.

Handicaprådet har også haft Implementering af bølgeplan for obligatorisk digital selvbetjening i høring og
har i den forbindelse efterlyst, at den
løbende information til borgerne
bliver grundig og enkel, og at der
tænkes på at nå alle borgere.
Derudover er Handicaprådet blevet
hørt i forskellige andre sager som
for eksempel Kvalitetsstandarder
for voksne med særlige behov og
Gladsaxe Kommunes nye Kommunestrategi 2014-2018.
Handicaprådets høringssvar er
med til at sikre opmærksomhed på
særlige problemstillinger for nogle
målgrupper, som politikerne skal
være opmærksomme på.

Du kan læse mere om Handicaprådet på gladsaxe.dk/handicapradet
Hvis du har spørgsmål eller gode forslag til Handicaprådet, kan du
sende en mail til handicapradet@gladsaxe.dk
På Gladsaxe Kommunes hjemmeside gladsaxe.dk kan du læse Kvalitetsstandarder 2014 for voksne med særlige behov.
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Medlemmer af Handicaprådet
Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd
Trine Græse (A), Næstformand
Silene Allé 18, 2860 Søborg
Telefon: 39 69 33 10
E-mail: trine.graese@gladsaxe.dk

Kristine Henriksen (A)
Telefon: 24 27 37 49
E-mail: kristine.henriksen@gladsaxe.dk

Jakob Skovgaard Koed (A)
Nybrovej 304, st. K-55 , 2800 Kongens Lyngby
Telefon: 22 95 88 85
E-mail: jakob.skovgaard.koed@gladsaxe.dk

Susanne Palsig (F)
Søborg Torv 4, 1., lejl. 413, 2860 Søborg
Telefon: 26 81 45 00
E-mail: susanne.palsig@gladsaxe.dk

Susanne Yazdanyar (Ø)
Nybrovej 304, 1. -0 -2, 2800 Kongens Lyngby
Telefon: 20 96 95 92
E-mail: susanne.yazdanyar@gladsaxe.dk
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Linda Maceska (I)
Bagsværd Hovedgade 58, 1.C, 2880 Bagsværd
Telefon: 28 12 74 36
E-mail: lmaceska@nanda.dk

Klaus Kjær (O)
Skovkilden 7, 2880 Bagsværd
Telefon: 20 71 87 49 /44 44 11 49
E-mail: klaus.kjaer@gladsaxe.dk

Medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer
Jenny Rodt, Formand (Danske Blindesamfund)
Sydskråningen 96, 2800 Kongens Lyngby
Telefon: 32 11 44 77/61 41 44 77
E-mail: jennyrodt@gmail.com/ jro@blindes-arbejde.dk

Guri Speigelhauer (Autismeforeningen)
Tinghøjvej 59B, 3.th., 2860 Søborg
Telefon: 28 18 19 74
E-mail: guspi@xline.dk
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Peter Roepstorff (Landsforeningen LEV)
Peder Hesselvej 56, 2880 Bagsværd
Telefon: 51 84 78 72
E-mail: roepstorff.peter@gmail.com

Jens Barfoed (Hjernesagen)
Bagsværd Hovedgade 146, 2-1., 2880 Bagsværd
Telefon: 44 44 64 00/22 46 29 16
E-mail: barfoed2880@gmail.com

Leif Holzmann (Dansk Handicapforbund)
Fremtidsvej 21, 2860 Søborg
Telefon: 39 67 32 75
E-mail: holz-leif@anarki.dk

Svend Balle (Landsforeningen Sind)
Værebrovej 10,3.4, 2880 Bagsværd
Telefon: 50 45 64 02
E-mail: svendbax@hotmail.com

Medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer
Jannie Rasmussen (Carlshuses venner, støtteforening)
Åstedvej 31, 2860 Søborg
Telefon.: 31 33 39 61/44 91 80 89
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Gladsaxe Kommune
Psykiatri- og Handicapafdelingen
Gladsaxe Rådhus
2860 Søborg
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gladsaxe.dk/handicapradet
Telefon: 39 57 55 80
E-mail: handicapradet@gladsaxe.dk

