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Forord
Handicaprådets årsberetning 2013 er en sammenfatning 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. 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. I
2013 stoppede vi op for at færdiggøre Handicappolitikken for de næste 4 år og samtidig skaffe luft til
færdiggørelsen af en række af de projekter, der var sat i gang under den første Handicappolitik.
Den øgede interesse for den borgerrettede pulje – vi sporede i 2012 – er i 2013 faldet tilbage på
tidligere års niveau, hvilket øger behovet for en videreudvikling af konceptet. Der er imidlertid ingen
tvivl om, at vi stadig ønsker denne mulighed for at støtte borgernes initiativer omkring forbedring af
forholdene for mennesker med handicap. På www.gentoftehandicappolitik.dk har vi samlet
oplysninger og status for alle de projekter, der blev initieret under den første Handicappolitik såvel de
forvaltnings- og institutionsinitierede som dem, der er opstået gennem støtte fra den borgerrettede
pulje.
Handicaprådet har gennem de mange konkrete initiativer samlet stor erfaring om, hvordan forholdene
for mennesker med handicap kan forbedres. Det har i 2013 resulteret i udarbejdelsen af en langt mere
handlingsorienteret Handicappolitik, hvor det er målet at integrere de enkelte forvaltningsafsnits
generelle arbejde med handicaprelaterede løsninger, der hvor forvaltningsafsnittet allerede har
initiativer i deres årsplaner.
Det er håbet, at kommunen med vedtagelsen af denne reviderede Handicappolitik kan sikre en bedre
tilgang til kommunens planlægning og opgaveløsning og dermed kan nå tættere på den generelle
planlægning og opgaveudførelse, hvilket på sigt skulle resultere i, at man tænker forholdene for
mennesker med handicap naturligt ind, når kommunale opgaver skal løses.
Det har været afgørende for Handicaprådet, at den reviderede Handicappolitik, dels bygger på de
forudsætninger, der ligger til grund for Danmarks ratificering af FN’s handicapkonvention, dels er i tråd
med de generelle handicappolitiske principper, der ligger bag den danske lovgivning.
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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 vi har deltaget sammen 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 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, embedsmænd 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 2013 indeholder en kort beskrivelse af formål, opgaver og
sammensætning af medlemmer i 2013. Derudover indeholder rapporten en oversigt over emner
drøftet og sager behandlet i indeværende år, samt enkelte udvidede projektbeskrivelser og
evalueringer.
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. Nyt Handicapråd
konstitueres januar 2014.

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.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 fra 2010 til 2013. Der er pt. 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
Jørgen Brødsgaard Thomsen
DH Gentofte, Spastikerforeningen

Kirsten Kierkegaard
Kommunalbestyrelsen, formand
for Socialudvalget
Marianne Zangenberg
Kommunalbestyrelsen
Marie Louise Gjern Bistrup
Kommunalbestyrelsen
Karen Margrethe Nyholm
Kommunallæge, Gentofte kommune
Michael Holst
Planchef, Gentofte kommune

Fra venstre ses Kirsten Kirkegaard, Jacob Monies, Jørgen Brødsgaard
Thomsen, Jan Chr. Mollerup, Hans Rasmussen, Elisabet Sinding, Karen
Margrethe Nyholm og Marie Louise Gjern Bistrup.
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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 2013.
Arbejdsformen på møderne er drøftelse af større oplæg, der for at kvalificere debatten så vidt
muligt startes med oplæg fra relevante repræsentanter. Derudover har møderne følgende faste
punkter: Orientering fra formanden, Orientering fra forvaltning og fagudvalg, og Spørgsmål og
Orientering fra Dansk Handicap organisationer 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 Myndighed og Handicaprådets sekretær samt eventuelle
indbudte oplægsholdere afhængig af behandlingsformen for konkrete sager.

Sekretariat
Handicaprådet betjenes af en sekretær fra Børn, Unge og Fritid. 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
I 2013 blev Gentofte Kommunes reviderede handicappolitik 2013 - 2016 vedtaget i
kommunalbestyrelsen. Efter at den første handicappolitik satte kursen for det kommunale
handicappolitiske arbejde i fem år skal den nye handicappolitik være med til at sætte dagsordenen
og kortlægge indsatsområderne i de kommende fire år.

Politikkens fundamenter er FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap og den
danske lovgivning, der har til formål at sikre, at alle mennesker – uanset handicap – har de samme
rettigheder og pligter. Derudover har Gentofte Kommune prioriteret, at handicappolitikken skal
være kendt.
De seks overordnede indsatsområder for handicappolitikken er:
 Tilgængelighed, information og digital kommunikation
 Uddannelse, børn- og ungeliv
 Arbejdsliv
 Kultur-, fritids- og foreningsliv
 Bolig og lokalsamfund
 Sundhed og trivsel
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.
Handleplan 2013 var en særlig handleplan, der skulle være en overgang fra tidligere handleplaner,
der tog udgangspunkt i den tidligere politik, til den kommende Handleplan 2014, som tager
udgangspunkt i den nye politik.
Det overordnede formål 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. Derfor skulle igangværende projekter afsluttes, da forvaltningen, med
den nye handicappolitik, kan arbejde mere udviklingsorienteret og langsigtet i de kommende år.
En række af projekterne fra handleplanen er blevet afsluttet som planlagt i 2013 mens enkelte
stadig er i gang og forventes afsluttet i 2014.
Handicappolitikkens borgerrettede pulje har til formål at støtte hovedsagligt borgerrettede
projekter, der kan være med til at skabe forbedringer og udvikling af handicapområdet, herunder at
afprøve nye til inklusion, bedre tilgængelighed, sundhed eller deltagelse i samfundslivet for borgere
med funktionsnedsættelser. Puljen er årligt på 300.000 kr.
Handicaprådet tildelte også i 2013 midler fra handicappolitikkens borgerrettede pulje. Rådet
uddelte midler ved ansøgningsrunder i første og andet halvår.
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Den Borgerrettede Pulje støttede i 2013 følgende projekter:





Udstilling på Vangede bibliotek
Småbørnstilbud
Trehjulet cykel med hjælpemotor til Cykelklub Strandlund
Uddannelse af frivillig beboergruppe/beboerbestyrelse

Du kan læse mere om handleplanens projekter og den borgerrettede pulje på
www.handicappolitik.dk under fanebladet ’projekter’.

Udvalgte historier og evalueringer fra det handicappolitiske arbejde 2013
Projekterne i handicappolitikkens handleplaner og projekterne fra den borgerrettede pulje, skal,
udover at skabe kendskab til handicapområdet, være med til at undersøge behov og muligheder
indenfor området.
Her vil der blive skitseret to afsluttede og et enkelt delvist afsluttet projekt. Cykling for Alle fik midler
fra den borgerrettede pulje og velfærdsteknologi samt Konference om FN’s rettighedserklæring var
begge en del af handleplan 2012.

Cykling for Alle
Den tidligere professionelle cykelrytter Frank Høj fik tildelt midler fra handicappolitikkens
borgerrettede pulje til at gennemføre et cykelprojekt, hvor borgere med handicap havde mulighed
for guidede cykelture.
Formålet var, at inspirere voksne borgere med let til moderat fysisk funktionsnedsættelse til at se
og anvende cyklen som et middel til at opnå større fysisk og psykisk velvære ved at etablere et
uformelt cykelmotionsnetværk.
Gruppen af deltagere mødtes hver mandag i sommerhalvåret ved Gentofte Rådhus hvor gruppen
samlet cyklede en planlagt rute i et tempo hvor alle kunne være med. Der var en overvejende
tilfredshed med projektet og det undersøges hvor vidt det er muligt at gøre projektet til en
tilbagevende begivenhed.
Projektet viste et tydeligt ønske om motion og deltagelse i sport. I evalueringen skriver Frank Høj
Det har været karakteristisk ved projektet, at det har henvendt sig til en målgruppe, som ellers er
vanskelig at nå, idet målgruppen som udgangspunkt ikke ser sig selv som værende handicappede
eller hjemmehørende i den traditionelle handicapidræt. Omvendt er målgruppen karakteriseret ved
at føle sig for sårbar til at deltage i det ikke-handicappede foreningsliv, på grund af deres fysiske
udfordringer. Dette er karakteristisk – også for de mennesker, hvis funktionsnedsættelse er i så let
en grad, at de uden problemer vil kunne deltage i idræts- og motionsaktiviteter på helt lige fod med
ikke-funktionsnedsatte.

Velfærdsteknologi
Det velfærdsteknologiske område er under kraftig udvikling og det er vigtigt at afdække de
muligheder, som kommer ud af denne udvikling. Området er fuldt af potentialer, hvis der kan findes
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den rette balance mellem behov og pædagogiske redskaber og derfor er det vigtigt at afdække
hvilke teknologier, som har en lang holdbarhed og kan give den bedst mulige hjælp.
Velfærdsteknologi er et højtprofileret projekt fra handleplan 2012. Projektet sigter mod afdækning
af anvendt teknologi, behov for potentialer i velfærdsteknologi på både børne-, unge- og
voksenområdet. Målet med projektet er at afdække, hvad der anvendes af teknologi i dag og
vurdere, hvor brug af velfærdsteknologi kan være hjælp til læring, hjælp i hverdagen, give større
kontrol over eget liv og medvirke til inklusion og aktivt medborgerskab.
Der har i 2013 været en afdækning af behov og muligheder hos både Social & Sundhed og hos
Børn, Unge og Fritid, (BUF).
I Børn, Unge og Fritid blev Socialt Udviklingscenter sat til at screene brugen af velfærdsteknologi
på Søgaardsskolen og institutioner til børn og unge med handicap i Gentofte Kommune.
Social og Sundhed har haft en anden form for afdækningsforløb, hvor midlerne fra
handicappolitikken har medvirket til at skabe en fælles platform og skabe en større
udviklingsproces i Social & Handicap Drift, der involverer både ledere, medarbejdere og
nøglepersoner.
Der arbejdes nu på forskellig vis videre med at kvalificere ideer og tiltag i organisationen.
Konference om FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap
Der blev i februar afholdt en konference i Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek, som havde
fokus på FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap. Denne konference skulle
være med til at danne grundlaget for arbejdet til Gentofte kommunes kommende handicappolitik.
Konferencen var en del af handleplan 2012. Handicaprådet havde inviteret tidligere minister Palle
Simonsen (Det centrale handicapråd) og tidligere landsretsdommer Holger Kallehauge (PTU,
Polio, Trafik og Ulykkesskadede) til et oplæg om FN-konventionen.
Holger Kallehauge, kunne som den danske repræsentant ved udarbejdelse af konventionen,
fortælle levende om hvordan konventionen er blevet til og siden ratificeret, om forhandlingerne og
de udfordringer som opstår når alverdens lande skal nå frem til fælles erklæring.
Palle Simonsen fortalte om sin tid som minister og om udfordringerne ved at omsætte de store ord
i konventionen til national praksis. Palle Simonsen efterlyste i denne sammenhæng en engageret
handicappolitisk værdidebat i Danmark.
Erfaringerne og budskaberne fra konferencen har været med til at lægge fundamentet i Gentofte
Kommunes handicappolitik 2013-2016.
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Emner drøftet på Handicaprådsmøder i 2013
På møderne i Handicaprådet drøftes forskellige 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 2013.

Emner drøftet på baggrund af indledende oplæg
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 2013 om følgende emner:
 Tilgængelighed på Gentofte Kommunes hjemmeside v. Mie Gudmundson
 Orientering om Rammeaftale 2014 jf. afholdt høring
 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning v. Jeanette
Poulsen og Kirsten Dennig
 ’Nye veje - nye muligheder’ – projekter på Social & Handicapområdet v. Kirsten Dennig
 Præsentation af overblik over frivilligt arbejde i kommunen v. Ida Juhler
 Vejledning af førtidspensionister – deling af opgaven mellem Udbetaling Danmark og
kommuner v. Birthe Haahr Larsen
 Afsluttende status for Perspektivplanen v. Elsebet Schulz
 Status på inklusion på skoleområdet v. Knud Nordentoft
 Status på velfærdsteknologi på Social & Handicap, voksen området, v. Malene Hansen,
Børneområdet v. Steen Suhr-Knudsen
 Tilgængelighed ved kommunalvalget v. Lars Nibelius
 Tilgang til § 41 bevillinger v. Gitte Petersen
 Orientering om tilsyn og magtanvendelse v. Kirsten Dennig
 Orientering om tilgang til tilgængelighed v. Michael Holst
Øvrige emner og orienteringspunkter
 Handicaprådsmøderne indeholder en række orienteringspunkter fra formanden og
forvaltningen. Der har i 2013 været orientering og drøftelse under følgende overskrifter:
 Nyt fra tilgængelighedsforum
 Orientering om ændret forløb for vedtagelse af sundhedspolitikken
 Orientering om tilbagemelding på udbud af kropsbårne hjælpemidler
 Lægevagt på botilbud v. Elsebet Schulz
 Ledsageordning ny praksis v. Kirsten Dennig
 Ankestatistik for hjælpemiddelsager v. Søren Bønløkke
 Høring om frivilligcharter
 Gentofte Sportspark
 Venskabsby
 Tilbagemelding fra Konference Design, Diversitet og Innovation
 Årsberetning for Handicaprådet 2012
 Møde i LEV
 Orientering om repræsentantskabsmøde
 Digitalisering – rating af hjemmeside
 Samlet ankestatistik for 2012
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Ny handicappolitik
Ny handleplan
Status vedrørende ændringer i reglerne om handle- og betalingskommuneforhold og
konsekvenser for bo- og dagtilbuddene i Gentofte Kommune.
Flextrafik
Status på digital fuldmagt
Invitation til temadag om handicap og forebyggelse/sundhedsfremme tirsdag den 24.
september 2013
Informations- og Kommunikationsteknologimesse den 3-4. september
Carefestival den 5-7. september Fagfestival på Handicapområdet
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – temaarrangementer: Inklusion i samfundet en
utopi
40 års jubilæum på Job- og Aktivitetscentret
Orientering Budget 2014
Status vedrørende ”Det gode liv – i nye rammer”
Seniorrådsvalg
DH-konference om Sundhed og Forebyggelse
Tilgængelighed i Kildeskovshallen
Kursus om tilgængelighed sammen med omliggende kommuner
Møde med seniorrådets formand
IT i hjemmet
Evalueringshistorier

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 2013 har følgende emner været i høring i Handicaprådet:






Høring af Kommuneplan 2013 med præsentation v. Michael Holst
Høring af plan for socialpsykiatrien ”Det fælles grundlag” oplæg v. Marlene Hansen og
Elsebet Schulz
Høring Omlægning af Callisensvej, ny ydelsesbeskrivelse
Høring af Rammeaftale 2014, Styringsaftale for det specialiserede socialområde og
specialundervisning. Kommunerne i hovedstaden og Region Hovedstaden
Høring om hjælpemidler v. Dorthe Bjerring Friis-Vigh

12

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 2013: Diversitet – Design – Social Innovation



Medborgerskab og Handicap



Konference om FN Handicapkonvention



Konference i DH-regi om frikommunesamarbejde

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.



Borgermøde Gentofte Bymidte
Borgermøde om evaluering af handicappolitikken



Julemarked i Rådhushallen d. 6. december
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Særligt fokus i handicaprådets arbejde i 2013

Den ny handicappolitik
Der blev i 2013 lavet en revideret handicappolitik for Gentofte Kommune, der skulle være med til
yderligere at løfte det handicappolitiske arbejde i kommunen. Underoverskriften ’Politik om lige
rettigheder, fællesskab og medborgerskab’ kom som en naturlig forlængelse af den tidligere
politiks undertitel – ’Det hele menneske’.
I udarbejdelsen af den nye politik er alle kommunale sektorer blevet hørt og har bidraget med input
til, hvordan en handicappolitik kunne blive en naturlig del af deres arbejde. Handicappolitik er en
tværgående indsats, der skal henvende sig til alle medarbejdere som et arbejdsredskab og til alle
borgere. Et mål er, at flere borgere i Gentofte Kommune bliver bevidst om det kommunale
handicappolitiske arbejde, blandt andet igennem indsatserne fra den borgerrettede pulje. I
handicappolitik 2013 – 2016 står der:
Handicappolitikken skal være kendt i kommunen og være et redskab, som alle kan bruge og drage
nytte af. Forudsætningen for at forandre, er at alle er opmærksomme på handicapdimensionen i
alle sammenhænge.
En central del af den reviderede handicappolitik omhandler rettigheder som beskrevet i FN’s
konvention for personer med handicap. Det har været med til at definere formålet med
handicappolitikken 2013-2016. Ved at sikre grundlæggende rettigheder for borgere med handicap
bliver der også lagt op til en større aktiv samfundsdeltagelse for denne borgergruppe.
Handicappolitikken præciserer de særlige forhold, kommunen skal tage i betragtning, når den løser
de specifikke problemstillinger, der handler om trivsel og muligheder for borgere med handicap.
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Handicaprådet i Tilgængelighedsforum
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 2013 afholdt 5 møder, hvor der er drøftet følgende række emner og sager:











Park og Vej Projekter i 2013 og tilgængelighedsaspektet v/ Park og Vej
Præsentation af tilgængelighedsløsningen på Øregård Museum v/Gentofte Ejendomme
Drøftelse og prioritering af tilgængelighedstiltag på skolerne (aftenskoler og fritidsområdet)
Status og opfølgning på igangsatte og planlagte tilgængelighedsprojekter
Handicappolitikken og handleplan for tilgængelighedsforum
Opfølgning på input fra borgermødet
Kommunens mainstreamvejledning. Oplæg om ”Det gode møde” v/Steen Suhr-Knudsen.
Opfølgning på besigtigelse af Kildeskovshallen.
Om mobilitetsanalysen på ældre- og handicapområdet.
Disponering af 2014 midlerne

Derudover har Tilgængelighedsforum været på:
 Besigtigelse af Kildeskovshallen
 Besigtigelse af Gentofte Hovedgade
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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/Handicapr
aadet.aspx
Oplysninger om handicappolitik og handleplan kan ses på
www.gentoftehandicappolitik.dk
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