
Årsberetning for Handicaprådet 2021 
Beretning for perioden januar - december 2021 
 

 

 
Handicaprådets virke 
Handicaprådets formål er:  
Dels at virke for bedst mulig trivsel for borgere med handicap i Greve Kommune, dels at fungere 
som kontaktorgan, mellem borgere, Byråd og administration i handicaprelaterede spørgsmål.  
 

Handicaprådets sammensætning  

3 byrådspolitikere, 5 repræsentanter fra Dansk 
Handicaporganisation (DH) og 2 
repræsentanter fra administrationen udgør 
Handicaprådet.  
 
Handicaprådets medlemmer er: 
Jette Andersen, (formand), byråd 
Dorthe Bøgh Madsen, byråd  
Rigge Nørmark, byråd 
Allan Jørgensen, (næstformand), DH 
Bente Lis Clausen  
Palle Jacobsen, DH 
Rune Gamby, DH 
Lonnie Busted Nielsen, DH 
Brith Nøhr, administration 
Thorkild Steenhus Olsen, administration 

 
 
Udpegning og sammensætning af rådet følger 
den almindelige valgperiode, så derfor vil 
Handicaprådet se anderledes ud pr. pr. 1. 
januar 2022.  
 
Hvert medlem har en stedfortræder, som 
deltager i medlemmets fravær. Hele 
Handicaprådets sammensætning for 2022 kan 
ses på www.greve.dk under Politik/Byråd og 
Udvalg/andre råd.  

Handicaprådets møder 

Handicaprådet har afholdt 10 møder i 2021 og 
referater fra møderne kan læses på Greve 
Kommunes hjemmeside under 
https://greve.dk/politik/udvalg-raad-og-
bestyrelser/handicapraadet  

 
 
Tak til Kai Nielsen 
Siden handicaprådets etablering i år 2007 har byrådsmedlem Kai Nielsen været formand for 
Handicaprådet. I 14 år har Kai været med til at sætte fokus på og drøfte handicaprelaterede emner 
i Greve Kommune.  
Kai trak sig som formand og som medlem af Handicaprådet i sommeren 2021 og handicaprådets 
medlemmer vil gerne sige stort TAK til Kai for et godt samarbejde i alle disse år! 
 
Handicaprådets arbejde 
Handicaprådet behandler høringssager og orienteringssager dels fra administrationen og dels 
sager på handicaprådets eget initiativ.    
 
Høringssager 
Af handicaprådets vedtægter fremgår det at rådet høres i initiativer, som har betydning for 
mennesker med handicap.  
Handicaprådet har på denne baggrund blandt andet behandlet budget 2022-2025, diverse 
lokalplaner, kommuneplantillæg og kommuneplanrevision, udbud på kompressionsstrømper, bleer 
og ortopædisk fodtøj. 
Endvidere er Handicaprådet blevet hørt i sager om retningslinjer for udlån af lokaler og 
udendørsanlæg i Greve Kommune, ny målgruppe for boligfællesskabet Freyas Kvarter 40-42, samt 
forslag til ændring af handicaprådets sammensætning og mødekadence.  
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Orienteringssager egen drift 
Af vedtægterne fremgår det også, at Handicaprådet kan tage spørgsmål af generel karakter op og 

inddrage andre, for at få belyst særlige temaer. På denne baggrund har Handicaprådet fået 

orientering om og drøftet arbejdet med politikker, Træningsenhedens tilbud og indhold, Gap 

undersøgelse, samt spørgsmål/svar omkring støttemuligheder til hjemmeboende unge over 18 år 

med handicap. 

Herudover har rådet behandlet magtanvendelse på det sociale område, Danmarkskortet 
(Klagesager på det sociale område) samt fagudvalgenes politiske dagsordener og referater. 
 
Orienteringssager fra administrationen 
Ud over de sager som rådet har haft til høring og de orienteringssager der er taget op via egen 
drift, har rådet endvidere fået orientering om indberetning til Danmarks Statistik, socialtilsyn Østs 
tilsynsrapport for Bostedet Vangeleddet, for Greve Rusmiddelcenter og for Freyas Kvarter 4 og 6, 
samt en status på uvisiterede tilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter.  
 
Andre aktiviteter 
Igen i 2021 har en del af året været præget af Corona og de deraf følgende restriktioner og 
nedlukninger.  
Der er således heller ikke været samme niveau af aktivitet i Handicaprådet i forhold til konferencer, 
besøg og tilgængelighedstur.  
 
”Handicaprådenes dag” var en virtuel konference som nogle medlemmer deltog i og så har 
Handicaprådet været repræsenteret i brugerråd for Sundhedshuset, samt i en referencegruppe i 
forbindelse med opførelse af et nyt plejehjem i Tune.  
 
Tak til Byrådet 
Handicaprådet vil gerne rette en tak til Byrådet, fordi Byrådet i forbindelse med konstitueringen 
imødekom DH-Greves opfordring, til ikke kun at udpege politikere fra et udvalg men i stedet at 
udpege politikere fra flere udvalg. På denne måde giver det Handicaprådet mulighed for bredere 
involvering. Endvidere er Handicaprådet taknemmelig for, at Byrådet valgte ikke at beskære 
Handicaprådet, som det var foreslået.  
 
Handicaprådet ønsker et godt nytår til alle og opfordrer til et fortsat konstruktivt og involverende 
samarbejde i 2022.   
 
 
Venlig hilsen 
Handicaprådet   


