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Forord af Hans Rasmussen
Handicaprådets årsberetning 2014 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.
2014 indledte Handicaprådet sin tredje valgperiode. Det skete med uændret deltagelse fra DHGentofte, der havde valgt at indstille de samme fem medlemmer, som varetog opgaven i perioden
2010-2013, mens der på den kommunale side var udskiftning af de tre repræsentanter fra
kommunalbestyrelsen samt de to embedsmænd, der repræsenterer kommunen. Rådet valgte på sit
første møde det formandskab, der også havde forestået arbejdet i den forrige periode. Årsberetningen
viser i øvrigt, at de nye repræsentanter fra kommunen har bidraget på samme konstruktive måde til
rådets drøftelser, som det var tilfældet i den forrige periode.
Rådets arbejde for det enkelte år udmøntes blandt andet i årets handleplan for Handicappolitikken. I
2014 praktiserede vi for alvor en handleplan efter den reviderede handicappolitik for 2013-2016.
Interessen for den borgerrettede pulje var også i 2014 begrænset, hvilket stiller krav om nye initiativer.
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, og vi har i 2014 fortsat den praksis. I et forsøg på at skabe hurtigere
resultater for ansøgere til den borgerrettede pulje, har vi valgt at behandle de ansøgninger der
kommer så hurtigt som muligt, dvs. på det førstkommende Handicaprådsmøde efter ansøgningens
afklaring.
Handicaprådet har gennem de mange konkrete initiativer samlet stor erfaring om, hvordan forholdene
for mennesker med handicap kan forbedres. Det resulterede i 2012-2013 i udarbejdelsen af en langt
mere handlingsorienteret handicappolitik, hvor de enkelte forvaltningsafsnits generelle arbejde med
handicaprelaterede løsninger integreres, der hvor forvaltningsafsnittet allerede har initiativer i deres
årsplaner.
Der er i Handicaprådet ingen tvivl om, at kommunen med vedtagelsen af den reviderede
handicappolitik har sikret en bedre tilgang til 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.
August 2014 fik kommunen ny socialdirektør, og hermed måtte rådets formandskab sige farvel til den
trygge og meget kompetente støtte, vi havde nydt godt af siden rådets oprettelse april 2006. Det viste
sig imidlertid meget hurtigt, at den nye socialdirektør, der jo ikke var ukendt med kommunens forhold,
ganske kompetent og med stor forståelse og indsigt overtog opgaven.
Så varmt det er mig muligt, vil jeg på rådets vegne takke for den 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 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.
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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 2014 indeholder en kort beskrivelse af formål, opgaver og
sammensætning af medlemmer i 2014. 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 2014 i forlængelse af kommunalvalget november 2013.

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 2014 til 2017. 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

Bente Frimodt-Møller
Kommunalbestyrelsen, formand
for Socialudvalget
Anne Hjort
Kommunalbestyrelsen
Jeanne Toxværd
Kommunalbestyrelsen
Kirsten Dennig
Afdelingsleder, Gentofte kommune
Michael Holst
Planchef, Gentofte kommune

Fra venstre ses Jacob Monies, Jan Chr. Mollerup, Bente Frimodt-Møller, Jørgen
Brødsgaard Thomsen, Hans Rasmussen, Elisabet Sinding, Jeanne Toxværd og
Kirsten Dennig.
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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 2014.
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. Som noget nyt er der til hvert møde et
oplæg fra en fagchef, der beskriver hvordan der arbejdes med handicappolitik og handleplan i den
pågældende afdeling.
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 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 2014 var den første handleplan, som tog udgangspunkt i den nye handicappolitik. Det
er også en ny type handleplan, som har til formål at være mere langsigtet i målsætninger og med
indsatser som kan videreudvikles. 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.
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. og har løbende optag af ansøgninger.
Den Borgerrettede Pulje støttede i 2014 følgende projekter:




Café på Broholms Allé
Idræt på Tværs – Yoga
Børneterapiens Cykel Camp

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

8

Udvalgte historier og evalueringer fra det handicappolitiske arbejde 2014
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. Herunder er tre aktiviteter beskrevet, der omhandler bevægelse og fritid for børn
og unge.
Børneterapiens Cykel Camp – Den borgerrettede pulje
Inden sommeren fik Børneterapien bevilliget midler til at afholde en Cykel Camp for børn med
særlige behov. Herunder kan læses et uddrag fra evalueringen:
”I uge 27 deltog 15 topmotiverede, energiske og skønne børn i Børneterapiens cykelcamp. Idéen
om en camp blev til, efter at en fysioterapeut og en ergoterapeut var blevet præsenteret for flotte
resultater fra en intensiv Tryllecamp på den europæiske konference EACD. Grundige overvejelser
førte til beslutning om en cykelcamp for børn i skolealderen, der sammen med andre børn
havde lyst til at lære at cykle eller blive hurtigere, stærkere og/eller mere trafiksikre. Alle børn
havde i samarbejde med deres forældre opstillet personlige mål for campen.
Børnene heppede på hinanden og som på hele campen blev der lagt mærke til, når en kammerat
overvandt nye grænser. Det var stolte børn, der kom i mål, klar til den helt store finale med
diplomoverrækkelse og det store kagebord med kager dekoreret af børnene. Børn og forældre
udvekslede numre, og nye venskaber blev forseglet med leg gennem hele sommeren.”
Aktiv Sommer – BaseCamp
I sommerferien tilbyder Gentofte Kommune sammen med foreninger i kommunen, aktiviteter for
børn, der ønsker at prøve noget nyt. Dette kan være fægtning, roning, rollespil og meget mere.
Men i år var der tilrettelagt et særligt tilbud for børn med særlige behov, som hedder BaseCamp.
Det er et skærmet tilbud særligt rettet mod børn og unge med handicap eller andre særlige
forudsætninger, som gør, at de ikke umiddelbart er i stand til at deltage i det almene foreningsliv,
men som gerne vil prøve kræfter med en række spændende og sjove udendørs fysisk aktiviteter,
udfordringer og motiverende lege, hvor konkurrencemomentet er nedtonet og rummeligheden i
hver aktivitet er tænkt ind til mindste detalje.
En far har skrevet følgende om BaseCamp: ”Aktiviteterne foregik i nogle veltillagte rammer og

med et kompetent personale – så både forældre og børn kunne være trygge. Børnene var
aldersmæssigt alle fra folkeskolens mellemtrin men med meget forskellige forudsætninger
for at deltage (set på afstand af en forælder). Alligevel virkede det som om alle børn fik
rigtig meget ud af de tre dage – på deres individuelle betingelser.”
Bevægelse for børn og unge med særlige behov
Den 6. november blev der afholdt en markedsdag, hvor virksomheder og foreninger mødte op på
Gentofte Rådhus til en markedsdag, hvor der blev fremvist tilbud og hjælpemidler til børn og unge
med særlige behov. Team Tvilling var inviteret ind som oplægsholdere, der fortalte om den frihed,
der findes i idræt og bevægelse og om hvordan man kan gennemføre en ironman, når man sidder i
kørestol.
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Oplæg i handicaprådet
Til hvert møde deltager en fagchef, afdelingsleder eller direktør, der fortæller om indsatsen på
handicapområdet i den pågældende afdeling. Nedenfor er en liste over de oplæg, som har været i
2014. Der var ikke oplæg til januarmødet.
-

Oplæg om beskæftigelsesområdet, bl.a. med fokus på indsatsen i forhold til borgere med
handicap v. Bo Sund
Oplæg om Kultur og Biblioteksområdet v. Pia Hansen
Oplæg om Teknik og Miljø-området v. Claus Robl og Michael Holst
Oplæg om Kommuneservice v. Annette Ishøy-Rasmussen
Oplæg om Børn, Unge og Fritid v. Frank E. Andersen
Oplæg om det handicappolitiske arbejde v. Steen Suhr-Knudsen
Oplæg om Sundhed og Trivsel v. Marlene Hansen og Søren Kjellerup
Oplæg om Kultur og Bibliotek v. Lone Gladbo
Oplæg om Idræt og Fritid v. Stig Eiberg
Oplæg om Gentofteplatformen v. Jeppe Bøgh Andersen

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 2014 om følgende emner:





















Orientering om § 41 v. Gitte Petersen
Digital post v. Annette Ishøy-Rasmussen
Frikommuneforsøg: Vederlagsfri fysioterapi v. Mikael Kristensen
Handleplan 2014 v. Steen Suhr-Knudsen
Tilgængelighed i Kildeskovshallen v. Stig Eiberg
Evaluering af skærmede miljøer v. Knud Nordentoft
Sammenhænge i sundhedsvæsenet v. Søren Bønløkke
Mulighed for at skifte ældrebolig v. Søren Bønløkke
Borgermøde 2014 v. Steen Suhr-Knudsen og Christian Madsen
Præsentation af det værdibaserede program for moderniseringen af Bank-Mikkelsens Vej
v. Stine Tarhan
Opfølgning på Handicappolitikkens Handleplan 2014 v. Steen Suhr-Knudsen
Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2015 v. Thomas Bille
Aktivt liv 50+ v. Thomas Bille
Reetablering af bolig v. Charlotte Fritz-Hansen
Strandlund v. Charlotte Fritz-Hansen
Årsrapport vedr. tilsyn og magtanvendelse v. Elsebet Schultz og Kirsten Dennig
Ferie på botilbud v. Elsebet Schultz
Status på Handicappolitikkens Handleplan 2014 v. Christian Madsen
Orientering om Sundhedsaftale III v. Thomas Bille
Evaluering af handicappolitikken fra 2008 til 2012 v. Christian Madsen
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Øvrige emner og orienteringspunkter
Handicaprådsmøderne indeholder en række orienteringspunkter fra formanden og forvaltningen.
Der har i 2014 været orientering og drøftelse under følgende overskrifter:





























Nyt fra tilgængelighedsforum
Oplæg om forvaltningen
Valg af valgsted til kommunal- og EU-parlamentsvalg
Orientering om Skovshoved havn
Orientering om EU-afstemningen og tilgængeligheden for mennesker med handicap
Borgermøde 2014
Supercykelstier og busstoppesteder
Ny formand i DH
Forslag til nyt kommissorium til tilgængelighedsforum
Nyt fra Lokal Beskæftigelsesråd
Markedsdag på Gentofte Rådhus
Aktivt Liv 50+
Besigtigelse af Gentoftegade
Workshop i Socialstyrelsen
Julemarkedet
Invitation fra Det Centrale Handicapråd
Hjerneskadesamarbejdet på tværs af kommunerne
Lift i Kildeskovshallen
Handicappolitikkens handleplan
Ansøgning om udvidelse af Handicaprådet
Midler til ældre
Værdibaseret program for ’Det gode liv – I nye rammer’
Netværk af handicapråd
Temadag om tilgængelighed
Møderække for 2014
LEV: Temamøde om inklusion d. 25. februar
DH Gentofte: Årsmøde d. 26. februar
DH Gentofte: Genhusning fra Strandlund
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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 2014 har følgende emner været i høring i Handicaprådet:
- Diabetesudbud
- Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og
specialundervisning
- Oplæg til Sundhedsaftale III – den politiske del
- Rammepapir på psykiatriområdet
- Kvalitetsstandarder
- Kravspecifikation på udbud af voksenbleer
- Handicaphjælpemidler
- Høring af ydelsesbeskrivelser

Konferencer
Som led i Handicaprådets arbejde deltager medlemmerne i relevante konferencer, seminar og
workshops 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 arrangementer over
året:







Konference: Unge – veje og omveje til voksenlivet.
Konference: Kontanthjælpsreformskonferencen
Konference: Velfærdsteknologi - COK
Konference: SFI – inklusion på arbejdsmarkedet
Konference: Inklusionskonference i DGI-byen
Seminar: Socialstyrelsens forum for handicapråd
- Der har været afholdt en række arrangementer i dette regi
Gå-hjemmøde: om forældrekurser til børn med funktionsnedsættelser - Socialstyrelsen
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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 2014 afholdt 5 møder, hvor der er drøftet følgende række emner og sager:











Oplæg v/ Jacob Deicmann fra Rambøll om mobilitetsanalysen for ældre og
handicappede.
Handleplan for Tilgængelighedsforum jf. Handicappolitikken 2014-2018.
Status på tilgængelighedsprojekter
Status på Palladiumkomplekset, Hellerup Havn.
Høringssvar på Mobilitetsanalysen
Udvidelsen af Skovshoved Havn
Status på mobilitetsanalysen
Idékatalog for butiksindgange.
Trappe og rampe til hundesømosen
Forslag til organisatorisk justering af Tilgængelighedsforum.

Derudover har Tilgængelighedsforum været på:
 Besigtigelse af Gentoftegade
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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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