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Forord
Med Handicaprådets årsberetning ønsker vi at give et overordnet billede af, hvordan året
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. Årsberetningen giver et samlet overblik over emner, høringer osved behandlet i
årets løb.
Rådets arbejde for det enkelte år udmøntes blandt andet i årets handleplan for
Handicappolitikken. I 2012 valgte Handicaprådet det meget aktuelle tema om inklusion
som hovedindsatsområde. Det er tanken, at dette tema skal fortsætte de næste år
parallelt med etableringen af inklusion i flere af kommunens brede tilbud.
I 2012 har Handicappolitikkens ”Borgerrettede Pulje” fået en større offentlig
opmærksomhed, og der indkom især en bredere vifte af ansøgninger ved efterårets
ansøgningsrunde. Handicaprådet hilser det meget velkomment, at flere søger puljen, der
er en god mulighed for at igangsætte og afprøve nytænkning, ideer og tiltag. Generelt er
det formålet at støtte initiativer og undersøge forhold, der siden kan forbedre driften af
kommunens tilbud til mennesker med handicap. I 2012 blev der taget de første skridt til
en revurdering af kriterier for puljen, ligesom det overvejes at gøre bevillingen af støtte
mere smidig.
Handicaprådet anbefalede, at den eksisterende handicappolitik blev forlænget, så den
gjaldt 2012 med, hvilket blev tiltrådt af kommunalbestyrelsen. Det har givet mulighed for
en grundigere evaluering af politikken bl.a. gennem en ekstern undersøgelse. Her var det
en stor opmuntring for vort arbejde at konstatere, at handicappolitikken og dens
principper har fået godt fodfæste i kommunens afdelinger, hvilket konkrete tiltag på
mange områder viser. Mere nedslående var det at måtte konstatere, at kendskabet til
handicappolitikken var næsten ikke eksisterende hos den gruppe af borgere, hvis daglige
forhold politikken opsætter principper og retningslinjer for.
Trods dette års respeed nåede vi det ikke helt, men handicappolitikken for de kommende
år vil blive fremlagt til vedtagelse i kommunalbestyrelsen i løbet af de første måneder af
2013.
Handicaprådet har gennem de mange konkrete initiativer samlet en stor erfaring om,
hvordan forholdene for mennesker med handicap kan forbedres. Det er imidlertid noget
lidt andet, når de konkrete erfaringer skal udformes i en politik, der i sine visioner og
konkrete anvisninger tager behørigt hensyn til såvel FN’s handicapkonvention som de
generelle danske intensioner om at gøre samfundet så generelt tilgængeligt og åbent for
alle som muligt.
Det er vigtigt for Handicaprådet, at den reviderede handicappolitik får det rette afsæt, og
at politikken udformes på linje med de intensioner, der ligger til grund for Danmarks
ratificering af handicapkonventionen.
Så varmt det er mig muligt vil jeg takke for den imødekommenhed vi altid møder fra alle
kommunens ansatte, vi kommer i kontakt og berøring med i løbet af året, hvad enten I
har været til stede på et møde, eller I har oplevet os som en støttende gruppe via
handicappuljen eller på anden vis. Det er altid meget konstruktivt at få indblik i jeres
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arbejde og dejligt 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 formand for Gentofte Handicapråd takke alle såvel rådsmedlemmer,
stedfortrædere som sekretariat for et godt og konstruktivt samarbejde og for det gode
klima, vi har i rådet. Jeg er overbevist om, at det har sin meget store andel i de positive
resultater, vi opnår.
Venlig hilsen
Hans Rasmussen
Formand Handicaprådet
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Indledning
Handicaprådets årsberetning 2012 indeholder en beskrivelse af formål, opgaver og
sammensætning af medlemmer i 2012. Der ud over indeholder rapporten en oversigt
over emner drøftet og sager 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 2010 i forlængelse af
kommunalvalget november 2009.

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
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.ved
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. Socialudvalgets
dagsordener og referater tilsendes Handicaprådet
Handicaprådet kan ikke behandle konkrete personsager eller personalespørgsmål
Handicaprådet er undergivet forvaltningslovens regler om indhentelse og
videregivelse af oplysninger, tavshedspligt m.ved
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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 fra
2010 til 2013. Der er pt. følgende medlemmer i Handicaprådet:
Hans Rasmussen, formand
DH Gentofte, Dansk
Blindesamfund

Kirsten Kierkegaard
Kommunalbestyrelsen, formand
for Socialudvalget

Jacob Monies, næstformand
DH Gentofte, Scleroseforeningen

Marianne Zangenberg
Kommunalbestyrelsen

Jan Mollerup
DH Gentofte, Landsforeningen LEV

Marie Louise Gjern Bistrup
Kommunalbestyrelsen

Elisabet Sinding
DH Gentofte, Dansk Handicap
Forbund

Karen Margrethe Nyholm
Kommunallæge, Gentofte
kommune

Jørgen Brødsgaard Thomsen
DH Gentofte, Spastikerforeningen

Niels Christian Koefoed
Park og vej chef, Gentofte
kommune

På billedet ses Handicaprådets medlemmer. Bagerst fra venstre ses Kirsten
Kirkegaard, Jørgen Brødsgaard Thomsen, Jan Mollerup, Hans Rasmussen,
Karen Margrethe Nyholm, Marie Louise Gjern Bistrup. Forrest ses Jacob
Monies og Elisabet Sinding.
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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 2012.
Arbejdsformen på møderne er drøftelse af større oplæg, der for at kvalificere debatten
så vidt muligt startes med oplæg fra repræsentanter fra forvaltningen, sociale
institutioner, udefrakommende eksperter etc. Derudover har møderne følgende faste
punkter; Orientering fra formanden, Orientering fra forvaltningen og Spørgsmål fra
Danske Handicaporganisationer Gentofte.
Årets møder er planlagt i et samarbejde mellem Handicaprådet og forvaltningen. Ca.
10 dage før hvert rådsmøde har der været afholdt møde mellem formanden,
næstformanden, socialdirektøren og sekretæren for Handicaprådet, hvor dagsorden
og relevante oplæg er aftalt. Til formøderne har der i øvrigt ofte været deltagelse af
repræsentanter, der ønskes tilstede ved rådets møder.
På møderne i Handicaprådet deltager udover medlemmerne også socialdirektøren,
afdelingschefen for Social & Handicap og Handicaprådets sekretær samt eventuelle
indbudte oplægsholdere afhængig af behandlingsformen for konkrete sager.
Sekretariat
Handicaprådet betjenes af en sekretær fra Stab og Udvikling i Social & Sundhed.
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.lign.
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Handicappolitik og Handleplaner
Handicappolitik og Handleplaner
Handicaprådet fulgte og drøftede løbende over året Gentofte Kommunes arbejde med
Handleplan 2012.
Hvert år udarbejder kommunen en handleplan for handicappolitikken, der indeholder
konkrete aktiviteter og projekter. Handleplanen er med til at virkeliggøre
handicappolitikken og udtrykker kommunens prioritering af indsats på
handicapområdet i det pågældende år. Planen er desuden et styringsværktøj, der gør
det muligt løbende at følge med i realiseringen af politikken.
Formålet med handleplanen er at komme et skridt videre mod handicappolitikkens
langsigtede mål og værdier ved at udvikle og afprøve nye veje, udfordre fordomme og
skabe dialog og eftertænksomhed.
Projekterne i Handleplan 2012 er samlet under fire fokusområder:
- Dialog og udvikling i samarbejde
- Børn, unge, voksne og kulturliv
- Medbestemmelse og medborgerskab
- Teknologi og udvikling af metoder
En række af projekterne fra handleplanen sluttede som planlagt i 2012, mens en
række stadig er i gang og kører videre i 2013.
Et eksempel på et projekt, der sluttede i 2012, er Brobygning mellem biblioteket og
nye brugergrupper. Projektet oprettede en læseklub for borgere med psykisk sygdom
med metoden Guidet læsning. Deltagerne fik et stort udbytte af projektet, og
biblioteket etablerer derfor endnu en læseklub for målgruppen i 2013.
Af projekter der kører videre i 2013 findes Klogere på inklusion, der handler om at
synliggøre og fremme inkluderende processer, projekter og aktiviteter i kommunen.
Første fase er slut og Handicaprådet skal nu beslutte, hvad næste skridt skal være.
Over sommeren 2012 evaluerede Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA)
handicappolitikken for 2008-2012, og kommunen er nu sammen med Handicaprådet i
gang med at udvikle en ny politik, der skal gælde for den næste fireårige periode. En
proces der fyldte meget i Handicaprådets arbejde det sidste halve år af 2012.
Tilrettelæggelsen af handleplanen for det kommende år følger udviklingen af den nye
politik og lægger klar i foråret 2013. Handicaprådet vil blive tæt involveret i
tilblivelsen af den nye handleplan.
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Endelig uddelte Handicaprådet også i 2012 midler fra handicappolitikkens
borgerrettede pulje på 300.000 kr. Rådet uddelte midler ved ansøgningsrunder i
første og andet halvår.
Den Borgerrettede Pulje har støttet følgende projekter:
1. El-cykel til helhedstilbuddet Blindenetværket
2. Mørklægning af minibiograf og en iPad til Radio Råtstof
3. Universel Rammer – mere tilgængelige computere på Gentofte
Håndarbejdsværksted ved hjælp af CD-ORD
4. Førstehjælpskursus for brugere i Socialpsykiatrien
5. Bruger-Hjælper-Bruger - Udvikling af inspirationsfilm om medborgerskab
6. Gymnastik for børn i Troldemosen
7. Tre DUCAPC og en iPad til Hjemmevejlederteamet
8. Værdifestival for Hjemmevejlederteamets brugere
9. Cykling for Alle med Frank Høj
10. Cykling på Tværs – Mountainbike ture med GIF Idræt på Tværs
11. Kunstskøjteløb for børn med handicap
12. Oplev et stykke af Danmark på en dag
13. Universel Rammer – mere tilgængelige forhold i Håndarbejdsværkstedet ved
hjælp af en monteringsarm
Du kan læse mere om handleplanens projekter på www.handicappolitik.dk under
fanebladet ’projekter’.
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Emner drøftet på Handicaprådsmøder i 2012
På møderne i Handicaprådet drøftes en lang række emner med det formål at sikre
dialog og gensidig sparring om handicapindsatsen i kommunen. For at give et indtryk
af bredden i arbejdet er nedenfor opregnet en del af de emner, der har været
behandlet i 2012.
Emner drøftet på baggrund af indledende oplæg
Handicaprådet har i løbet af året drøftet en række emner, der er blevet indledt med
oplæg fra involverede repræsentanter fra kommunens forvaltninger eller på baggrund
af nye rapporter eller øvrige materialer fremsendt til rådet. Det drejer sig i 2012 om
følgende emner:























Perspektiver i digital anvendelse af indkøbsordninger m. Charlotte Fritz-Hansen
Status og drøftelse af model for tilgængelighedsvurdering via godadgang.dk m.
Steen Suhr-Knudsen
Ny folkeoplysningslov og kommunens folkeoplysningspolitik ved Anders Munch
Skovgren
Tilgængelighed ved folkeoplysningsaktiviteter ved Anders Munch Skovgren
Evaluering af brugerbestyrelsen på sociale tilbud ved Elsebet Schultz
Særlig indsats for borgere med erhvervet hjerneskade ved Mikael Kristensen
Indkøbsordning til hjemmeboende modtagere af hjemmehjælp ved Vibeke Appelt
Brugertilfredshedsundersøgelse på sociale institutioner til børn og unge ved Sanne
Nielsen og Kristine Nordbøge
Status på Frikommuneforsøget ved Thomas Bille
Status frikommuneforsøg – hvad sætter kommunen i gang? ved Annette IshøyRasmussen, Søren Bønløkke og Kirsten Dennig
Åben drøftelse af ideer og forslag til frikommunetiltag ved Thomas Brems
Langkilde
Ferie for beboere i botilbud ved Elsebet Schulz
Ændring af standardvedtægter for brugerbestyrelser ved Elsebet Schulz
Kommunens nye Trafiksikkerhedsplan ved Niels Christian Kofoed
Status på kommunens brug af tilgængelighedskonsulenter ved Niels Christian
Kofoed
Evaluering af handicappolitikken – præsentation af hovedpunkter samt drøftelse
ved Finn Kenneth Hansen, CASA
Visitationsudvalg på det specialiserede område ved Jeanette Poulsen, Knud
Nordentoft og Kirsten Dennig
Botilbuddenes fællesferier og borgernes købeferier ved Elsebet Schulz
Medicinhåndtering på kommunens bosteder ved Elsebet Schulz
Projekt I-Genbrug ved Elsebet Schulz
Ansøgninger til den borgerrettede pulje v Steen Suhr-Knudsen
Forslag til nye kriterier for den borgerrettede pulje ved Steen Suhr-Knudsen

Øvrige emner og orienteringspunkter
Handicaprådsmøderne indeholder en række orienteringspunkter fra formanden og
forvaltningen. Der har i 2012 været orientering og drøftelse under følgende
overskrifter.
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Nyt fra tilgængelighedsforum
Ny medlemssammensætning
Repræsentation i referencegrupper for moderniseringsplan og socialpsykiatriplan
Tilbagemelding på temadagen ’Mødet i mellemrummet’
Tilbud til sundhedsklinikker, læger mv. om registrering af tilgængelighed
Strategi for kommuneplanlægningen - på vej mod Kommuneplan 2013
Digital understøttelse af DHUV-metoden
Forespørgsel på besøg fra handicaprådet i Kalundborg Kommune
Aftale om gensidig orientering fra kommunens indkøbsafdeling på høringer
Status på Udbetaling Danmark
Guide til autismevenlig kommunikation i sagsbehandling
Handicappolitikkens hjemmeside opdateret
Praksis for hjælp til vedligeholdelse af høreapparater
Planer for anlæg af cykelstier og stier i det kommende år
Digitale valg og tilgængelighed
Indvielse af Danske Handicaporganisationers fælles hus i Høje Taastrup
Tilsagn om frikommuneforsøg om BPA-ordningen
Årsrapport for tilsyn for udviklingshæmmede, sindslidende m. 2011 ved Kirsten
Dennig
Årsrapport 2011, Tilsyn og magtanvendelser sociale institutioner på Børne- og
Ungeområdet ved Sanne Nielsen

Høringer
Kommunalbestyrelsen hører jævnfør vedtægterne Handicaprådet om alle forslag, der
vedrører mennesker med handicap. Det betyder, at Handicaprådet i løbet af året
høres i en række sager og eventuelle nye politikker i kommunen.
Nogle høringssager behandles i dialog med en repræsentant fra det ansvarlige område
direkte på mødet, hvorfor høringssvaret leveres mundtligt og fremgår af referat fra
mødet. I høringer, hvor der ikke deltager repræsentanter udarbejdes høringssvar af
rådsformanden.
I 2012 har følgende emner været i høring i Handicaprådet:











Strategi for kommuneplanlægningen – på vej mod Kommuneplan 2013, en del af
GentoftePlan 2012
Ydelsesbeskrivelse § 85 Bofællesskabet Skelvej
Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning.
Rammeaftale 2013 for kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden
Udbud af genbrugshjælpemidler
Rammeaftale 2013 – Styringsaftale for det specialiserede socialområde og
specialundervisning. Kommuner i hovedstaden og Region Hovedstaden
Udbud af høretekniske hjælpemidler på Handicapområdet
Nye frikommuneansøgninger
Udbud af kropsbårne hjælpemidler
Forslag til ny sundhedspolitik 2013-17
Budget 2013-16
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Konferencer
Som led i Handicaprådets arbejde deltager medlemmerne i relevante konferencer med
henblik på at sikre opdateret viden om området. Rådets drift financierer deltagelse i
disse. Der har været deltagelse af en eller flere rådsmedlemmer på følgende
konferencer over året:





Handicap fremadrettet, Servicestyrelsen
Viden i spil. Medarbejderkonference om inklusion
Inklusionskonference i Øregårdssalen
Konference om FN Handicapkonventionen

Øvrige initiativer
Ud over ovenstående emner og aktiviteter har Handicaprådet i løbet af året behandlet
emner, deltaget i arbejdsgruppemøder og rejst spørgsmål under følgende overskrifter.















Møde om ’Søg job evner i fokus’ i regi af de Lokale Beskæftigelsesråd
Møde i Mellemrummet
Møde vedrørende digitalisering og handicappede
Borgermøde om evaluering af handicappolitikken
Kick off-arrangement for samarbejdet mellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte
kommuner på Autismeområdet
Kick-off for Moderniseringsplanen
Borgermøde om trafiksikkerhed
Åbning af Radio Råstofs fotostudie
Dialogmøde om handicappolitikken
Borgermøde – andre billeder på inklusion
Julemarked i Rådhushallen d. 6. december
Deltagelse i udvalg om Gentofte Sportspark
Udvalg om plan om den fremtidige socialpsykiatri
Deltagelse i projekt ’Det gode liv - i nye rammer’
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Handicaprådet i Tilgængelighedsforum
Repræsentanter fra Handicaprådet deltager løbende i Gentofte Tilgængelighedsforum.
Her er repræsentanter fra Seniorrådet, Handicaprådet og forvaltningen.
Tilgængelighedsforums formål er at være et forum, der kan fremme og kvalificere
kommunens tilgængelighedsbestræbelser i det offentlige rum jævnfør
tilgængelighedsmålene i kommunens handicappolitik.
Der er i 2012 afholdt 6 møder, hvor der er drøftet følgende række emner og sager:


















Tilgængelighed ved vejarbejder og ifm. trafiksaneringsprojekter
Tilgængeliggørelse af bydelscentre og til butikker, klinikker m.fl.
Manglende lydfyr rundt om i kommunen
Gentofte Kommunes hjemmeside
Park og Vejs fokus på tilgængelighed og tilgængelighedsrevisorens rolle
Tilgængelighedsforums indflydelse på lokalplaner og kommuneplaner
Tilgængelighed i konkrete enkeltsager og borgerhenvendelser
Orientering fra Bygningsmyndigheden om evt. dispensationer
Bygningsmyndighedens fokus på tilgængelighed og dialog med forummet
Tilgængelighed i grønne områder og parker
Løbende opfølgningsliste på udvalgte temaer og tilgængelighedssager.
Tilgængelighedsprojekter i fase 2 (kommunale bygninger med borgeradgang)
Cykelsluser
Status på God Adgang registreringsordningen af kommunens ejendomme
Mainstreaming i forvaltningens sagshåndtering
Tilgængeliggørelse af Skovshoved Havn, Jægersborghave, Palladiumkomplekset
Besigtigelse af Dyssegård Bibliotek
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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 der ud over 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/Om_kommunen/Politik_og_demokrati/Dagsordener_og_referater/Han
dicapraadet.aspx

Oplysninger om handicappolitik og handleplan kan ses på
www.gentoftehandicappolitik.dk
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