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Om Handicaprådet
Handicaprådet
består af 14 medlemmer, hvoraf seks
medlemmer indstilles af Danske Handicaporganisationers
lokalafdeling – DH Gladsaxe.
Ét medlem udpeges blandt de lokale
handicapforeninger (pt. Støtteforeningen Carlshuses venner), og syv
medlemmer udpeges af Byrådet.
Der udpeges desuden personlige
stedfortrædere.
Handicaprådet arbejder for børn,
voksne og ældre med handicap og
omfatter alle former for anerkendte
handicap:
• Kommunikationshandicap
• Bevægelseshandicap
• Psykiske handicap
• Varigt medicinsk behandlede
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Handicaprådet er rådgivende for
Gladsaxe Byråd og de politiske
udvalg i spørgsmål om handicappolitik. Handicaprådet skal høres om
alle initiativer, som har betydning
for personer med handicap.
Handicaprådet behandler spørgsmål af generel karakter og kan ikke
behandle personsager. Handicaprådets arbejdsperiode følger
Byrådets valgperiode.

Handicaprådets arbejde
Handicaprådet har afholdt fire
møder, deltaget i Gladsaxedagen og
planlagt et dialogmøde om inklusion. Endvidere har rådsmedlemmer deltaget i relevante møder og
samarbejder i tilknytning til Rådets
arbejde.
Årets fire møder i Handicaprådet
har alle været afholdt i rådhusets
lokaler. Til forskel fra tidligere år
har Rådet ikke været på institutionsbesøg, men har valgt at invitere
forskellige oplægsholdere, som har
informeret om en hverdag med
handicap blandt andet i forhold til
tilgængelighed og velfærdsteknologi.

Oplæggene giver Rådets medlemmer øget viden om og en større
indsigt i samt en øget forståelse af
’livet med et handicap’. Lignende
temaoplæg vil blive afholdt i 2016.
Den fælles viden, som temaoplæggene bibringer Rådets medlemmer,
skal medvirke til større indsigt og
forståelse for Rådets arbejde og
dermed give et bedre grundlag for
anbefalinger og beslutninger. Temaoplæggene er endvidere med til at
give overblik over de områder, Rådet
bør have sit primære fokus på.
Gladsaxe Kommunes politiske udvalg sender forskellige forslag og initiativer til høring i Handicaprådet.
Følgende sager er fremlagt i 2015:
• Rengøringstilbud på 13 takstfinansierede tilbud i Gladsaxe
Kommune
• Udviklingsstrategi i Rammeaftale
2015
• Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik
2015-2020

• Etablering af klub ved Vadgård
Skole
• Renovering af elevtoiletter på
folkeskolerne
• Ungestrategi
• Kvalitetsstandarder for voksne
over 65 år med særlige behov
• Kvalitetsstandarder vedrørende
demensindsats 2015-2016
• Udbudsmateriale vedrørende
kropsbårne hjælpemidler
• Kvalitetsstandarder for Træning
og Pleje
Handicaprådets høringssvar er med
til at sikre opmærksomhed på de
respektive målgruppers særlige problemstillinger, som politikerne skal
have opmærksomhed på.
Rådsmedlemmer har deltaget i
møder i Metroselskabet om tilgængelighed i forbindelse med den
kommende letbane i kommunen.
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Endvidere har
formændene for
Handicaprådet og
Seniorrådet indledt
en dialog om at få
etableret et samarbejde. De to Råd har oplagt
fælles interesser inden for en del af
de sager, der behandles. Som noget
nyt var Handicaprådet i år repræsenteret med en stand på Gladsaxedagen. Det var en fin dag med en del
besøgende, så dette vil blive gentaget i 2016.

Desværre måtte arrangementet
aflyses på grund af for få tilmeldte.
Arrangementet er nu planlagt til at
blive gennemført i foråret 2016.

Handicaprådet havde planlagt et,
synes vi, meget spændende dialogmøde om inklusion med titlen
’Inkluderende fællesskaber i folkeskolen’, som skulle have været
afholdt i slutningen af oktober.

Handicaprådet er gennem årets
arbejde kommet godt i vej med at
sætte struktur og indhold i et ’årshjul’, som det fra starten af perioden
blev besluttet at etablere. Vi ser frem
til arbejdet i det kommende år.

Et af årets temaoplæg handlede
om mærkningsordningen GOD
ADGANG. Handicaprådet ønsker,
at Gladsaxe Kommune skal sætte
denne ordning i gang og har videresendt anbefaling til By- og Miljøforvaltningen, Ejendomscentret og
Sundhed og Frivillighed. Læs mere
på www.godadgang.dk

Du kan læse mere om Handicaprådets arbejde samt finde og følge med
via mødereferater på Gladsaxe Kommunes hjemmeside
gladsaxe.dk/handicapraadet
Har du spørgsmål eller forslag til Handicaprådet, er du meget velkommen til at sende en mail til handicapradet@gladsaxe.dk
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Medlemmer af Handicaprådet
Syv medlemmer udpeget efter indstilling fra
Danske Handicapforeninger med flere
Jens Barfoed (Hjernesagen)
Bagsværd Hovedgade 146, 2-1., 2880 Bagsværd
Telefon: 22 46 29 16
Mail: barfoed2880@gmail.com

John Agerholm (Høresagen)
Rolf Krakes Allé 23, 2860 Søborg
Telefon: 39 56 22 65
Mail: jagerholm@webspeed.dk

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

Leif Holzmann (Dansk Handicap Forbund)
Klausdalsbrovej 209 C, 2860 Søborg
Telefon: 39 67 32 75
Mail: holz-leif@anarki.dk

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

Jannie Rasmussen (Carlshuses venner, støtteforening)
Åstedvej 31, 2860 Søborg
Telefon.: 31 33 39 61/44 91 80 89
Mail: janniebibs@gmail.com

Syv medlemmer udpeget efter indstilling fra
Byrådets partier
Trine Græse (A), Næstformand
Værebrovej 40, 6. -3, 2880 Bagsværd
Telefon: 39 69 33 10
Mail: trine.graese@gladsaxe.dk

Anne Backlund (Ø)
Møllemarken 50, 1., 2880 Bagsværd
Telefon: 28 14 23 23
Mail: anne.backlund@gladsaxe.dk
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Kristine Henriksen (A)
Mail: kristine.henriksen@gladsaxe.dk

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

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

Linda Maceska (I)
Bagsværd Hovedgade 58, 1.C, 2880 Bagsværd
Telefon: 28 12 74 36
Mail: lmaceska@nanda.dk

Susanne Palsig (F)
Søborg Torv 4, 1., lejl. 413, 2860 Søborg
Telefon: 26 81 45 00
Mail: susanne.palsig@gladsaxe.dk
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Gladsaxe Kommune
Social- og Handicapafdelingen
Gladsaxe Rådhus
2860 Søborg
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gladsaxe.dk/handicapraadet
Telefon: 39 57 55 35
Mail: handicapradet@gladsaxe.dk

