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Handicaprådet arbejder for de bedst mulige vilkår indenfor den politiske aftalte ramme for 
mennesker med handicap i Hedensted Kommune.

Handicaprådet repræsenterer alle handicapgrupper og har både skal og kan opgaver.

Handicaprådet skal
 Rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål. 
 Høres over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. 
 Beskæftige sig med alle spørgsmål af betydning for mennesker med handicap på 

tværs af sektorer. 

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre handicaprådet over alle initiativer, som 
vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet skal dermed have indflydelse på 
kommunens handicappolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter 
som på forhold, der har betydning for hverdagen for mennesker med handicap. 

Handicaprådet skal således forholde sig til generelle og overordnede sager, som vedrører 
handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle opgave- og politik-områder i kommunen. 

På baggrund af sektoransvarsprincippet er indsatsen i forhold til borgere med handicap 
ikke kun en opgave for Social Omsorg. Det er en opgave, der går på tværs af alle 
kommunens driftsområder, som boligbyggeri, trafikløsninger, arbejdsmarkedet, 
undervisning, kultur, fritidsaktiviteter, sundhed m.m.

Handicaprådet skal derfor høres i sager fra alle sektorer og politikområder i kommunen, 
der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet kan
 Behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører borgere med handicap. 
 Tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til 

såvel politiske som administrative initiativer. 
 Tage kontakt med andre handicapråd eller organisationer med videre samt til Det 

Centrale Handicap-råd med henblik på at få belyst særlige temaer. 
 Beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om rådets arbejde og forslag for 

eksempel ved at afgive en årsberetning. 

Handicaprådet må ikke behandle personsager. Rådet kan imidlertid tage generelle 
spørgsmål op, som udspringer af en konkret sag.

Hedensted Kommune har udarbejdet en værdibaseret Handicappolitik

De tre værdier er: 



Respekt 
Vi anerkender forskellighed og ligeværd i den individuelle tilgang til indsatsen. 
Borgerne mødes med en forventning om pligter og rettigheder. Borgerne mødes 
også med den nødvendige grad at tillid, der skal til for at opnå en ægte dialog. 
Mennesket kommer før systemet. 

Tilgængelighed 
Vi vil via lige muligheder og inklusion i bred forstand skabe livskvalitet. 
Tilgængelighed skabes blandt andet via det at kompensere borgere med handicap 
og gøre boliger og offentlige bygninger tilgængelige. 
Vi vil have en ”et-dørs-politik”, hvor borgeren med handicap får en kontaktperson 
eller tovholder. Denne funktion skal sikre borgeren med handicap en nem indgang 
til Hedensted Kommune og til anden hjælp. Tovholderen skal blandt andet gennem 
det tværfaglige samarbejde i kommunen sikre en smidig sagsgang. 

Helhedsorienteret indsats 
Individuelle løsninger, valgfrihed, faglighed og udvikling medvirker alle til en 
helhedsorienteret indsats. Vi ser på det hele menneske i samspil med familie, 
pårørende og samfund i øvrigt. Der kan med andre ord også være behov for støtte 
til pårørende til borgere med handicap, og Handicappolitikken ses i samspil med 
andre politikker og strategier i Hedensted Kommune. 



Medlemmerne i Handicaprådet

Handicaprådet består af i alt 8 medlemmer. 4 repræsentanter er udpeget af Danske 
Handicaporganisationers afdeling i Hedensted Kommune, 4 repræsentanter er 
udpeget af Hedensted Kommune, hvor 2 repræsentanter udpeges af Byrådet blandt 
Byrådets medlemmer og 2 repræsentanter udpeges administrativ med 1 leder fra 
børnehandicapområdet og 1 leder fra voksenhandicapområdet.

Handicaprådet er sammensat således, at handicaporganisationernes medlemmer
udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af Byrådet.

Medlemmerne i Handicaprådet udpeges for en 4-årig periode, svarende til de 
kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye 
medlemmer indstilles eller udpeges.



Medlemmerne i Handicaprådet
Birgit Jakobsen (formand)
birgit.jakobsen@hedensted.dk
Byrådsmedlem

Marianne Frahm (næstformand)
frahm.hedensted@gmail.com
Polieforeningen og UlykkesPatientForeningen

Anne-Marie Lolk Madsen 
amlolk@gmail.com
Astma-Allergi Danmark

Anne Lise Pedersen
anne.lise.pedersen@blind.dk
Dansk Blindesamfund

Mikael Bisted
stenderupel@hotmail.dk 
Landsforeningen LEV

Merete Skovgaard Jensen
merete.skovgaard@hedensted.dk
Byrådsmedlem

Heidi Lindberg Jensen
heidi.lindberg,jensen@hedensted.dk
leder af Voksenhandicap

Charlotte Rottbøll Lauridsen
charlotte.lauridsen@hedensted.dk
Leder af Børn og Familier

mailto:birgit.jakobsen@hedensted.dk
mailto:birgit.jakobsen@hedensted.dk?body=Husk,%20at%20det%20ikke%20er%20sikkert%20at%20skrive%20personlige%20oplysninger%20som%20fx%20helbredsm%C3%A6ssige%20eller%20%C3%B8konomiske%20oplysninger%20-%20eller%20dit%20cpr-nummer%20i%20en%20almindelig%20e-mail.%20Du%20kan%20skrive%20sikkert%20til%20os%20via%20Digital%20Post%20p%C3%A5%20www.hedensted.dk/kontakt
mailto:frahm.hedensted@gmail.com
mailto:amlolk@gmail.com
mailto:anne.lise.pedersen@blind.dk
mailto:stenderupel@hotmail.dk
mailto:merete.skovgaard@hedensted.dk
mailto:merete.skovgaard@hedensted.dk?body=Husk,%20at%20det%20ikke%20er%20sikkert%20at%20skrive%20personlige%20oplysninger%20som%20fx%20helbredsm%C3%A6ssige%20eller%20%C3%B8konomiske%20oplysninger%20-%20eller%20dit%20cpr-nummer%20i%20en%20almindelig%20e-mail.%20Du%20kan%20skrive%20sikkert%20til%20os%20via%20Digital%20Post%20p%C3%A5%20www.hedensted.dk/kontakt
mailto:charlotte.lauridsen@hedensted.dk


Suppleanter 

Brian Jørgensen
Brian-j@hafnet.dk
Autismeforeningen

Dorrit Haulrich
dokinira@hotmail.com
Landsforeningen LEV

Sussi June Rasmussen
sussijune@gmail.com
Scleroseforeningen

Karin Mikkelsen
karelmikkelsen@gmail.com
Dansk Blindesamfund

Sekretær for Handicaprådet
Jane Ravn Peters
jane.peters@hedensted.dk
7975 5704
Mob. 5182 2513

Handicaprådets dagsordener og referater kan ses på Hedensted Kommunes hjemmeside
https://www.hedensted.dk/politik/byraad-og-udvalg/byraad/byraadets-dagsordener-og-referater
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