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Forord
Handicaprådets årsberetning 2017 sammenfatter, hvordan årets arbejde i rådet er forløbet. De
månedlige referater og dagsordner på Gentofte kommunes hjemmeside gør det muligt for den
interesserede borger at følge med i, hvad vi behandler på rådets møder. Med årsberetningen gives et
samlet overblik over emner, høringer osv. behandlet i årets løb.
Rådets arbejde for det enkelte år udmøntes blandt andet i årets handleplan for Handicappolitikken.
2017 var 4. år, vi arbejdede med en handleplan efter den reviderede handicappolitik for 2013-2016,
der giver mulighed for, at handleplanens projekter kan blive en mere integreret del af de enkelte
forvaltningers øvrige indsatser. Et forhold som ideelt set skal gøre det muligt smidigt at overføre
erfaringerne fra projekterne til den daglige drift der, hvor det viser sig hensigtsmæssigt, uden at vi
derved mister muligheden for at prøve ting af, som ikke med sikkerhed siden bliver en del af driften.
I 2017 er der oprettet et afsnit på www.gentofte.dk, hvor man kan se oplysninger og status for de
projekter, der er blevet initieret gennem Gentofte Kommunes handicappolitik. Hjemmesiden viser både
de forvaltnings- og institutionsinitierede projekter og de projekter, der har fået støtte fra den
borgerrettede pulje. Vi er meget glade for denne mere centrale placering Handicaprådets arbejde og
projekter hermed får gennem en plads direkte på kommunens officielle hjemmeside.
Interessen for den borgerrettede pulje har i 2017 været forholdsvis begrænset, trods forvaltningens
indsats for at gøre puljen så kendt som muligt. Rådet ønsker imidlertid stadig denne mulighed for at
støtte borgernes initiativer omkring forbedring af forholdene for mennesker med handicap, da rådet
anser borgernes konkrete engagement som meget vigtig i stimuleringen af den enkeltes ansvar for
egen og andres situation på handicapområdet. Reduktionen af puljen til 200.000 kr., der blev
gennemført i 2016, har således også i 2017 nogenlunde kunnet dække efterspørgslen. Rådet vil
naturligvis fortsat være opmærksom på efterspørgslen og må overveje, hvad der kan gøres, såfremt
efterspørgslen af puljens midler skulle stige. På den anden side er det ikke hensigtsmæssigt, at en for
højt ansat pulje blokerer for midler til forvaltningernes indsats. Rådet behandler alle ansøgninger til
puljen så hurtigt som muligt, så intet initiativ sinkes unødigt.
Handicaprådet har gennem de mange konkrete initiativer siden 2006 samlet erfaring om, hvordan
forholdene for mennesker med handicap kan forbedres. Det resulterede i 2012-2013 i udarbejdelsen
af en mere handlingsorienteret handicappolitik, hvor de enkelte forvaltningsområders generelle
arbejde med handicaprelaterede løsninger søges integreret der, hvor forvaltningen allerede har
handicaprelaterede initiativer i deres årsplaner. Denne handicappolitik blev af Kommunalbestyrelsen i
2016 forlænget med 2 år, så den nu gælder frem til og med 2018.
Der er i Handicaprådet ingen tvivl om, at kommunalbestyrelsen med ovennævnte beslutning har sikret
en bedre tilgang til og sammenhæng med kommunens planlægning og opgaveløsning. Der er skabt
naturlige muligheder for en integrering af de handicaprelaterede initiativer tættere på den generelle
planlægning og opgaveudførelse, hvilket rådet håber på sigt vil resultere i, at man tænker forholdene
for mennesker med handicap naturligt ind, når kommunale opgaver skal løses.
I efteråret 2017 har Handicaprådet gennemført en undersøgelse af kendskabet til resultaterne af
handicappolitikken for de sidste 4-5 år. Formålet med undersøgelsen er at ruste rådet og forvaltningen
til arbejdet med den revision af handicappolitikken, der skal gennemføres i foråret 2018.
Så varmt det er mig muligt, vil jeg på rådets vegne takke for den store imødekommenhed, vi altid
møder fra alle kommunens ansatte, vi kommer i kontakt og berøring med i løbet af året, hvad enten
rådets medlemmer har deltaget i møder, eller I har oplevet os som økonomisk støttende via
handicappuljen eller på anden vis. Det er altid meget konstruktivt at få indblik i jeres arbejde og dejligt
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at kunne være med til at give opmuntring til såvel det løbende arbejde som de mange initiativer og
ændringer, vi præsenteres for.
Endelig vil jeg som afgående formand for Gentofte Handicapråd takke alle såvel rådsmedlemmer,
stedfortrædere, embedsmænd som sekretariat for et godt og konstruktivt samarbejde og for det gode
klima, vi har i rådet. Det har været en stor glæde og fornøjelse at arbejde i rådet de første 12 år, hvor
såvel embedsmænd som politikere har støttet positivt op om arbejdet med at finde en god og
konstruktiv linje for handicappolitikken i Gentofte kommune.
Jeg er overbevist om, at det har sin meget store andel i de positive resultater, vi opnår.
Venlig hilsen
Hans Rasmussen,
Formand for Handicaprådet
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Indledning
Handicaprådets årsberetning 2017 indeholder en kort beskrivelse af rådets formål og opgaver samt
rådets sammensætning i 2017. Derudover indeholder rapporten en oversigt over de emner, der er
drøftet, og de sager der er behandlet i indeværende år.
Handicaprådet i Gentofte Kommune har fungeret som selvstændigt råd siden ikrafttrædelse af loven om
retssikkerhed og administration på det sociale område i april 2006. Det nuværende Handicapråd blev
konstitueret pr. 1. januar 2014 i forlængelse af kommunalvalget november 2013. I forlængelse af
kommunalvalget i november 2017 vil der pr. 1. januar 2018 blive konstitueret et nyt Handicapråd.

Formål og opgaver
Handicaprådet i Gentofte Kommune har følgende formål og opgaver:
at rådgive Kommunalbestyrelsen om handicappolitiske spørgsmål, og drøfte og følge indholdet
og udformningen af Gentofte Kommunes politik på handicapområdet
at formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske
spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap
at beskæftige sig med alle spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap, dvs.
udover sociale spørgsmål også sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur m.v.
at holde løbende kontakt til mennesker med handicap, således at deres forhold, behov og
ønsker hele tiden er kendt
at sørge for, at kommunens borgere med handicap får den bedst mulige orientering om
forhold, der har betydning for dem
at udtale sig om de årlige budgetter for handicapområdet, så der bliver mulighed for
tilkendegivelser på relevante tidspunkter i budgetforløbet
at udtale sig nærmere om ændringer på handicapområdet
at give opbakning til frivillige initiativer
Derudover gælder at:
Kommunalbestyrelsen skal høre Handicaprådet om alle forslag, der vedrører mennesker med
handicap. Det samme gælder udvalg, som Kommunalbestyrelsen har delegeret sin
kompetence til. Handicaprådet skal høres i god tid, inden Kommunalbestyrelsen/udvalget
træffer endelige beslutninger.
Handicaprådet kan ikke behandle konkrete personsager eller personalespørgsmål
Handicaprådet er undergivet forvaltningslovens regler om indhentning og videregivelse af
oplysninger, tavshedspligt m.v.
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Handicaprådets medlemmer
I Gentofte Kommune er det besluttet, at Handicaprådet sammensættes af fem repræsentanter fra
handicaporganisationerne, tre repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og to repræsentanter fra
forvaltningen. Medlemmerne er valgt for en 4-årig periode.
Der var i 2017 følgende medlemmer i Handicaprådet:
Hans Rasmussen, formand
DH Gentofte, Dansk Blindesamfund
Jacob Monies, næstformand
DH Gentofte, Scleroseforeningen
Jan Chr. Mollerup
DH Gentofte, Landsforeningen LEV
Elisabet Sinding
DH Gentofte, Dansk Handicap Forbund
Mitzi Reinau (stedfortræder for Jørgen
Brødsgaard Thomsen)
Astma- og Allergi Danmark

Bente Frimodt-Møller
Kommunalbestyrelsen, formand
Socialudvalget
Anne Hjorth
Kommunalbestyrelsen
Jeanne Toxværd
Kommunalbestyrelsen
Søren Kjellerup (stedfortræder for
Kirsten Denning)
Afdelingschef, Gentofte kommune
Michael Holst
Planchef, Gentofte kommune
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Møder i Handicaprådet
Handicaprådet i Gentofte Kommune holder 11 ordinære møder om året. De afholdes den tredje
mandag i hver måned fra kl. 15-17, undtagen i juli måned. Derudover kan det være nødvendigt at
indkalde til ekstraordinære møder. Det har dog ikke været tilfældet i 2017.
Arbejdsformen på møderne er drøftelse af større oplæg, der for at kvalificere debatten startes med
oplæg fra relevante repræsentanter. Derudover har møderne følgende faste punkter: Orientering fra
formanden, Orientering fra forvaltning og fagudvalg, Spørgsmål og Orientering fra Danske Handicap
organisationer Gentofte.
Årets møder er planlagt i et samarbejde mellem Handicaprådet og forvaltningen. Ca. 10 dage før
hvert rådsmøde har der været afholdt et formøde mellem formanden, næstformanden,
socialdirektøren, sekretæren for Handicaprådet og formanden for forvaltningens tværgående
netværk vedr. handicappolitikken. På formøderne er dagsorden og relevante oplæg blevet drøftet
og fastlagt. Til formøderne har der i øvrigt ofte været deltagelse af de repræsentanter, der ønskes til
stede ved rådets møder.
På møderne i Handicaprådet deltager udover medlemmerne også socialdirektøren, Handicaprådets
sekretær og formanden for forvaltningens tværgående netværk vedrørende handicappolitikken samt
eventuelle indbudte oplægsholdere afhængig af behandlingsformen for de konkrete sager.

Sekretariat
Handicaprådet betjenes af en sekretær fra forvaltningen. Sekretæren hjælper med møderne i rådet.
Det gælder både dagsorden, orienteringsmateriale og efterfølgende referat ligesom en del officielle
henvendelser til Handicaprådet går via sekretæren til formanden for Handicaprådet. Endelig
betjenes Handicaprådet af sekretæren i forbindelse med tilmeldinger til konferencer o.l.
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Handicappolitik og Handleplan
Det handicappolitiske arbejde har i 2017 taget afsæt i kommunens handicappolitik for 2013 – 2016,
der er forlænget til at gælde frem til 2018.
Handicappolitikken omfatter følgende seks overordnede indsatsområder:
- Tilgængelighed, information og digital kommunikation
- Uddannelse, børn- og ungeliv
- Arbejdsliv
- Kultur-, fritids- og foreningsliv
- Bolig og lokalsamfund
- Sundhed og trivsel
Derudover er der opmærksomhed på at sprede et større kendskab til kommunens handicappolitiske
indsatser. Handicappolitikkens fundament er at sikre, at alle mennesker – uanset handicap – har de
samme rettigheder og pligter.
Handicappolitikken implementeres gennem årlige handleplaner, som fastlægger de konkrete
indsatser, der skal sikre borgere med handicap de samme økonomiske, sociale og kulturelle
rettigheder som alle andre.
Handleplan 2017 er som tidligere år blevet til ved, at kommunens opgaveområder formulerede
fagspecifikke indsatser, mål og succeskriterier for de lokale indsatser. Dette input er drøftet i
forvaltningens tværgående handicappolitiske netværk med repræsentanter fra de forskellige
opgaveområder, og på dette grundlag er et samlet koordineret oplæg til handleplan forelagt
kommunens Handicapråd.
I budgettet for 2017 havde kommunalbestyrelsen afsat 1,8 mio. kr. til at understøtte
implementeringen af kommunens handicappolitik gennem projekter og indsatser i handleplan 2017.
I 2017 har Handicaprådet lige som tidligere år via den borgerrettede pulje støttet tiltag, som kan
skabe forbedringer og udvikling af handicapområdet, herunder at afprøve nye tiltag i forhold til
inklusion, bedre tilgængelighed, sundhed eller deltagelse i samfundslivet for borgere med
funktionsnedsættelser. Puljen har løbende optag af ansøgninger, og der var et budget på 280 t.kr. i
2017, heraf de 259.330 t.kr. bevilget til følgende projekter:
-

31.630 kr. til mobilt teleslyngeanlæg til Høreforeningen

-

91.200 kr. til løbevogne til Blomsterhusene

-

45.000 kr. til elektriske gyngestole til Blomsterhusene

-

26.000 kr. til lejrudstyr mv. til borgerprojektet Ulvebørn

-

22.000 kr. til narrative naturforløb på Hvide Hus

-

38.500 kr. Motion og leg – hele livet til Cykelklub Strandlund

Du kan læse mere om handleplanens projekter og den borgerrettede pulje under handicappolitik
på http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-og-politik/Politikker/Handicappolitik
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Oplæg og emner drøftet i Handicaprådet 2017
Handicaprådet har i løbet af året drøftet en række emner, der er blevet indledt med oplæg fra
relevante repræsentanter fra kommunens forvaltninger eller på baggrund af nye rapporter eller
øvrige materialer fremsendt til rådet. Det drejer sig i 2017 om følgende emner:






















Kvalitetsstandarder ved Charlotte Fritz-Hansen og Lise Therkelsen
Forslag til erhvervspolitik for Gentofte Kommune ved Bo Sund
Ny idræts- og bevægelsespolitik ved Stig Eiberg Hansen
Proces for udarbejdelse af ny handicappolitik ved Christian Madsen
Sammen om et bæredygtigt Gentofte ved René Paul Friis Hansen
Venteliste til plejeboliger ved Lone Jørgensen
Venteliste til Østerled ved Kirsten Dennig
Vederlagsfri fysioterapi, Tranehavens fysioterapitilbud og genoptræningsplaner ved Dorte
Thoning Hofland
Overgangsudvalget for unge mellem 15 og 17 år ved Mette Stryger
Proces i Børn og Familie vedrørende børn og unge med funktionsnedsættelser ved Steen
Bager
Status vedrørende Trafiksikkerhedsplanen ved Henning Uldahl
Nye regler for ekstrabetaling til ledsager ved Elsebet Schultz
Social & Handicaps sundhedsindsatser ved Elsebet Schultz
Vejledning om medicinhåndtering ved Elsebet Schultz
Tilgængeliggørelse af kommunens kommunikation ved Marianne Grundsøe og Andreas
Smedegaard
Tilgængelighed ved valget november 2017 ved Lars Nibelius
Flyer - Det gode møde ved Christian Madsen og Hans Rasmussen
Status på implementering af socialpsykiatriplan ved Elsebet Schultz
Orientering om nyt i forhold til lov om social service ved Elsebet Schultz
Ydelsesbeskrivelse for §104 aktivitetstilbud i Boenhed B Bank Mikkelsens-Vej ved Elsebet
Schultz
Status på Bank Mikkelsens-Vej byggeriet ved Stine Tarhan

Derudover har Handicaprådet ved flere lejligheder drøftet Ansøgninger til den borgerrettede pulje,
Opfølgninger på Handleplan 2017, Borgermøde samt oplæg til det kommende års handleplan 2018.

Øvrige emner og orienteringspunkter
Møderne i Handicaprådet indeholder en række orienteringspunkter fra formanden og forvaltningen.
Der har i 2017 været orientering og drøftelse under følgende overskrifter:
Orientering fra formanden
 Tilgængelighedsforum.
 Besøg i forbindelse med rådsmøder
 Nye regler vedrørende hjælp til stemmeafgivning
 Alternativ legitimationsmulighed
 Den nye supercykelsti
 Lommepark i Vangede
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Deltagelse på konference ”Mere lighed i sundhed – for mennesker med funktionsnedsættelse”
Fritagelse fra digital post
Tilgængelighed i forbindelse med valg, afgivelse af stemme i eget hjem
Indstilling referencegruppe Tranhaven og Jægersborghave
Opstart af opgaveudvalg om detailhandel
Udvidet bevilling fra den borgerrettede pulje til tolkeanlæg
Møde med CASA om evaluering
Tilgængelighed hos praktiserende læger
Tilbagemelding fra deltagelse i rådhusdagene
Julemarked i rådhushallen 7. december
Sammensætningen af Handicaprådet 2018-2021

Orientering fra forvaltning og fagudvalg
 Orientering om revideret hjemmeside
 Farvel til Kirsten Dennig
 Velkommen til Søren Kjellerup
 Gentofte.dk siderne om idrætstilbud for borgere med funktionsnedsættelse
 Ventelister på gentofte.dk
 Orientering om afholdelse af sundhedsugen
 Oliviaprisen
 Kvartalsredegørelse til Socialudvalget
 Indsættelse af Anita Bahnsen som konstitueret chef for Social & Sundhed Myndighed
 Krav til forsikring af hjælpemidler
 Kommunikation af ordningen ”Biblioteket kommer”
 Ændring af ordning om fritidsvejledning
 Etablering af en fælles tværkommunal akuttjeneste ved Helene Rasmussen

Høringer
Kommunalbestyrelsen hører, jævnfør vedtægterne, Handicaprådet om alle forslag der vedrører
mennesker med handicap. Det betyder, at Handicaprådet i løbet af året er blevet hørt i en række
sager, i produkter fra en række af §17, stk. 4 udvalgene og i nye politikker i kommunen.
Nogle høringssager behandles i dialog med en repræsentant fra det ansvarlige område direkte på
mødet, hvorfor høringssvaret leveres mundtligt og dermed fremgår af referat fra mødet. I høringer
hvor der ikke deltager repræsentanter udarbejdes eventuelle høringssvar af rådsformanden.
I 2017 har følgende emner været i høring i Handicaprådet:
 Høring Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
 Høring Erhvervspolitik for Gentofte Kommune
 Høring Ny idræt- og bevægelsespolitik
 Høring Sammen om et bæredygtigt Gentofte
 Høring Udbud af hjemmepleje
 Høring Rammeaftale 2018
 Høring Sundhed i Gentofte – Borgerettet Behandling

10







Høring Udbud af bleer med bevilling i samarbejde med SKI
Høring kommende brugerundersøgelse på Tranehaven
Høring Ydelsesbeskrivelser for boenhed A og boenhed B på Bank-Mikkelsens Vej
Høring Anbefalinger fra Opgaveudvalget for Anbringelser
Høring Genudbud af taxikørsel

Konferencer, øvrige møder og receptioner
Som led i Handicaprådets arbejde deltager medlemmerne i relevante konferencer, seminarer og
workshops med henblik på at sikre opdateret viden om området. Rådets drift financierer deltagelse,
og der har været deltagelse af en eller flere rådsmedlemmer på følgende arrangementer over året:







Det Centrale Handicapråds Årsmøde
Konference: Handicap 2017 – Empowerment genbesøgt
Mere lighed i sundhed – for mennesker med funktionsnedsættelser
Workshop opgaveudvalget for specialundervisning
Deltagelse med en stand for Handicaprådet på Rådhusdagene
Deltagelse med en stand for Handicaprådet ved årets Julemarked på rådhuset

Handicaprådet i Tilgængelighedsforum
Tilgængelighedsforums formål er at være et forum, der kan fremme og kvalificere kommunens
tilgængelighedsbestræbelser i det offentlige rum, jævnfør tilgængelighedsmålene i kommunens
handicappolitik og kan igangsætte og finansiere initiativer. Tilgængelighedsforum består af
repræsentanter fra Handicaprådet, Seniorrådet og forvaltningen.
Der er i 2017 afholdt 6 møder, hvor der er drøftet og igangsat følgende:



















Udvikling af Idekatalog for tilgængelighedsindsatser for 2017.
Tilgængelighedsruter, Ordrup fortsat fra 2016.
Tilgængelighedstiltag i Ordrup Park.
Etablering af mindre rampe på Mariebjerg Kirkegårds børneafdeling.
Tilgængeliggørelse af B1903 faciliteter i forbindelse med cafe og restaurant.
Etablering af dørautomatik i Ungecenter Gentofte og Nymosehave.
Opsætning af teleslynge på Ordruplund og Nymosehave.
Tilgængelighedsruter, Hellerup Bydelscenter fortsat fra 2016.
Tilgængelighed på bibliotekerne, fortsat fra 2016.
Registrering af rekreative områder, fortsat fra 2016.
Handicaprampe Mariebjerg Kirkegård, fortsat fra 2016.
Tilgængelighed Baunehøj – lommepark, fortsat fra 2016.
Formidling af kommunens tilgængelige projekter.
Kampagne overfor handelsdrivende i Gentofte i forhold til at øge tilgængeligheden til
butikkerne.
Fornyelse af elevator på Ordrup bibliotek, forsat fra 2016.
Forbedring af tilgængeligheden på Birkegården og Søgårdsskolen.
Etablering af Akustikplader i Nymosehave og Søgårdskolen.
Forbedring af adgangsforholdene til Rådhuset via Maltegårdsvej.
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Beslutning og projektering af handicapvenlig badebro i forbindelse med renovering af
stisystemerne ved Bellevue Strandpark. Opføres i 2018.
Tilgængeliggørelse af toiletfaciliteter på Vennerlund.

Forrummet har afholdt besigtigelser af Ordrup tilgængelighedsrute, Tilgængeliggørelsen af
Baunehøj samt Charlottenlund Fort.

Kontaktoplysninger
Kontaktadresse til Handicaprådet er:
Handicaprådet
Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Henvendelse til Handicaprådet kan altid ske på e-mail:
Handicapradet@gentofte.dk
Formand Hans Rasmussen kan derudover træffes på e-mail:
formanden@dh-gentofte.dk
Information om Handicaprådet samt referater og dagsordner kan ses på Gentofte Kommunes
hjemmeside:
http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Dagsordener_og_referater
Oplysninger om handicappolitik og handleplan kan ses på

http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-og-politik/Politikker/Handicappolitik
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