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Forord
Handicaprådets årsberetning 2015 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 udmøntes blandt andet i årets handleplan for Handicappolitikken. I 2015 praktiserede
vi for andet år i træk en handleplan efter den reviderede handicappolitik for 2013-2016, hvilket
betyder, at handleplanen er bedre integreret i de enkelte forvaltningers øvrige planer for året.
Interessen for den borgerrettede pulje var også i 2015 forholdsvis begrænset, hvilket vi søgte at
afhjælpe med nye initiativer. Der blev gennemført en bredere og mere alsidig kampagne - dog uden
de store resultater. Der er imidlertid ingen tvivl om, at rådet stadig ønsker denne mulighed for at støtte
borgernes initiativer omkring forbedring af forholdene for mennesker med handicap.
På www.gentoftehandicappolitik.dk kan man finde oplysninger og status for alle de projekter, der er
blevet initieret gennem Gentofte Kommunes handicappolitik såvel de forvaltnings- og
institutionsinitierede som dem, der er opstået gennem støtte fra den borgerrettede pulje.
Forsøget med at skabe hurtigere resultater for ansøgere til den borgerrettede pulje, hvor vi i 2014
valgte at behandle de ansøgninger, der indkom, på det førstkommende Handicaprådsmøde efter
ansøgningens afklaring, er fra 2015 blevet fast praksis omkring den borgerrettede pulje. Vi har i
forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen for 2016 valgt at nedsætte reservationen til puljen
med 100.000, så den fra 2016 er på 200.000. Det beløb kan rådet naturligvis revidere, 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.
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 udarbejdelse af en langt
mere handlingsorienteret handicappolitik, hvor de enkelte forvaltningers arbejde med handicaprelaterede løsninger integreres, der hvor forvaltningerne 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.
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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.
Endelig vil jeg som formand for Gentofte kommunes 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 en meget store andel i de positive resultater, vi
opnår.
Venlig hilsen
Hans Rasmussen,
Formand for Handicaprådet
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Indledning
Handicaprådets årsberetning 2015 indeholder en kort beskrivelse af rådets formål og opgaver samt
rådets sammensætning i 2015. 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.

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 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 Hjorth
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 2015.
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
tilstede ved rådets møder.
På møderne i Handicaprådet deltager udover medlemmerne også socialdirektøren,
Handicaprådets sekretær og formanden for forvaltningens tværgående netværk vedr.
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 2015 taget afsæt i kommunens handicappolitik for 2013 – 2016.
Handicappolitikken retter fokus på 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 opnå et større kendskab til kommunens handicappolitiske
indsatser. Handicappolitikkens fundament er FN’s konvention om rettigheder for personer med
handicap og den danske lovgivning, som skal sikre, at alle mennesker – uanset handicap – har de
samme rettigheder og pligter. Handicappolitikkens tilhørende årlige handleplan fastlægger de
konkrete indsatser, der skal medvirke til at sikre borgere med handicap de samme økonomisk,
sociale og kulturelle rettigheder som alle andre.
Handleplan 2015 blev til ved at kommunens opgaveområder formulerede fagspecifikke indsatser,
mål og succeskriterier for indsatsen. Disse blev drøftet i forvaltningens tværgående
handicappolitiske netværk med repræsentanter fra de forskellige opgaveområder og på dette
grundlag samlet til et koordineret oplæg til handleplan, som efterfølgende er drøftet med og
vedtaget af kommunens Handicapråd. I 2015 afsatte kommunalbestyrelsen 1,723 mio. kr. til at
understøtte implementeringen af kommunens handicappolitik gennem projekter og indsatser i
handleplan 2015.
I 2015 har Handicaprådet via Handicappolitikkens borgerrettede pulje støttet tiltag med henblik på
at 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. Den har igennem flere år haft et
årligt budget på 300.000 kr. og har i 2015 bevilget i alt 201.710 kr. til følgende projekter:







Etablering af et tilbud med yoga og stræk til en gruppe sårbare unge på Broholms Alle.
Tilbuddet skulle medvirke til at danne grundlag for fællesskab og netværk mellem de unge.
Kogebogsprojekt ”Knald i grydelåget” i Hvide hus med udarbejdelse af en kogebog for og
med de psykisk sårbare brugere af institutionen.
Etablering af orangeri på Hvide hus, med det mål at skabe et nyt rum til ro, fordybelse og
afstresning for brugerne.
Cykelcamp i Børneterapien
Netværksdannelse for hjemløse et initiativ forankret på Overførstegården.
Store cykeldag forankret på Strandlund

Den borgerrettede pulje har derudover gennemført en større informationskampagne med postkort,
plakater og annoncering i villabyerne og Gentofte Lige Nu for at tiltrække flere ansøgere.
Du kan læse mere om handleplanens projekter og den borgerrettede pulje på
www.gentoftehandicappolitik.dk under fanebladet ’projekter’.
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Oplæg og emner drøftet i Handicaprådet 2015
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 2015 om følgende emner:

















Indsatser på det nye opgaveområde Børn og Skole ved Per Christensen
Hjerneskadeindsatsen i Gentofte Kommune ved Susanne Friis Gerholt
Fællesskab og inklusion på før-skoleområdet ved Michael Andersen
Nye uddannelsesmuligheder på Job- og Aktivitetscenteret (JAC) ved
Ann-Christina Matzen Andreasen og Kamilla Massinen
Ny politisk arbejdsform i Gentofte Kommune ved borgmester Hans Toft
Kultur, Fritid og Unge ved- direktør Torben Frölich
Inklusionsprojektets tilgang på Skole-området ved-. Louise Brønholm
Serviceniveau for brugerbetaling 2015 ved Elsebeth Schultz
Arkitektkonkurrencen vedrørende Bank Mikkelsens Vej ved Stine Tarhan
Retningslinjer for håndtering af beboermidler ved Anja Berkowitz
Opgaveudvalg i ny politisk struktur, drøftelse af foreløbige kommissorier ved Thomas Bille
Dyslexi og brugen af ordblindetest i Gentofte kommune ved Anne-Christine Rasmussen
Det kommunale tilsyn på dag- og døgntilbud for udviklingshæmmede og sindslidende 2014
ved Kirsten Dennig og Elsebeth Schultz
Status på kommunens arbejde med ressourceforløb ved Bo Sund
Orientering om status for projektet Det gode liv i nye rammer på Bank-Mikkelsens Vej ved
Stine Tarhan og Nanna Helsted
Oplæg om tilgang og profil på Søgårdsskolen ved Knud Nordentoft

Derudover har Handicaprådet ved flere lejligheder drøftet opfølgninger på Handleplan 2015, oplæg
til borgermøde med overskriften ”Pårørende som ressource”, opfølgning på borgermøde samt
oplæg til det kommende års handleplan 2016.

Øvrige emner og orienteringspunkter
Møderne i Handicaprådet indeholder en række orienteringspunkter fra formanden og forvaltningen.
Der har i 2015 været orientering og drøftelse under følgende overskrifter:


















Nyt fra tilgængelighedsforum
Behandling af ansøgninger til Den Borgerrettede Pulje
Ansøgning til ny pulje til aktiviteter og ledsagelse for mennesker med handicap
Brugerbetaling og opkrævning for kørsel på kommunens tilbud
Praksis for forvaltning af Ledsageordning
Kommunikationsindsats for Den Borgerrettede Pulje
Samarbejdsaftale med Seniorrådet
Inklusionsprojektet
Tilgængelighedsforhold i sundhedssektoren
Evalueringstilgang for initiativerne i Handleplanen
Besigtigelsen af Bevægelsesklar områder (BKO), Charlottenlund
Børn og Skoles dialogmøde om inklusion
Turkort til aktiviteter uden for hjemmet
Handicaprådets opgaver og funktion
Tildeling af førtidspension i Gentofte kommune efter reformen i 2013
Ny ydelsesbeskrivelse og ændring i beboertakster på Østerled
Orientering om justering af budget 2016
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Status på opstart af opgaveudvalg – mulighed for samarbejde
Gentoftes Lokale Beskæftigelsesråd
Evaluering af Tour de Mikkelsens Vej
House of Excellence certificering til Camille-husene
Adgang og skiltning til offentlige handicaptoiletter
Muligheden for besøg fra Social- og Ankestyrelsens Task Force
Opdatering af hjemmesiden for handicappolitikken
Opfølgning på borgermøde, ideer til næste års handleplan
Forhåndsgodkendelse af hjælpemidler
Problemer med handicapparkering ved Ordrup Bibliotek
Iværksættelse af kampagne for borgere udfordret af digital kommunikation
Sundhedsuge med fokus på lighed i sundhed i uge 21
Elisabeth Sindings nye bog ”Mod, håb og indre styrke”
Reglerne for tildeling af ældreboliger
Henvendelse angående genhusning af Rose Marie-hjemmet
Forsøg med ledsagerordning til borgere 67+ i Lyngby-Taarbæk
Ny afgørelse i Ankestyrelsen vedrørende ledsagelse til ferie
Forslag om principper for kvalitetsstandarder
God Adgang mærkning af private lægepraksisser i Region Hovedstaden
Digitaliseringsdage i Kommuneservice
Fremdriften i opgaveudvalgene

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 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 dermed fremgår af referat fra mødet. I høringer
hvor der ikke deltager repræsentanter udarbejdes eventuelle høringssvar af rådsformanden.
I 2015 har følgende emner været i høring i Handicaprådet:
- Implementeringsplan for Socialpsykiatriplanen ”Det fælles grundlag”
- Udbud af kropsbårne hjælpemidler
- Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020
- Praksisplan for fysioterapi 2015-19
- Rammeaftale 2016: Udviklingsstrategi og Styringsaftale
- Genudbud af rammeaftale for sygeplejeprodukter, urologi og stomi
- Kvalitetsstandard for speciel behandlingsmæssig bistand (Serviceloven § 102)

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:



SFI - Hvad har du med i rygsækken?
VISO – Handicapråd
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Det gode liv i nye rammer
Årsmøde for Det Centrale Handicapråd
Deltagelse på møde i Lægekontaktudvalg om God Adgang
Cykelløbet Tour de Bank Mikkelsens Vej
Indvielse af Orangeri ved Hvide hus
Reception for udgivelse af kogebog i Hvide Hus
Deltagelse med en stand for Handicaprådet på Rådhusdagene
Deltagelse med en stand for Handicaprådet ved årets Julemarked på rådhuset

Handicaprådet i Tilgængelighedsforum
Handicaprådet er repræsenteret med formanden og næstformanden i Gentofte Kommunes
Tilgængeligheds-forum, hvor der også deltager repræsentanter fra Seniorrådet og fra
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 2015 afholdt 5 møder, hvor der er drøftet følgende række emner og sager:













Tilgængelighedsforbedringer i Skovshoved Havn-projektet
Krav til servicehunde
Tilgængeligheden til Gentofte Hospital
Status på tilgængelighedsprojekter
Den Handicappolitiske Handleplans tilgængelighedsmål for 2015
Nye handicaptiltag på Gentofte Bibliotek
Handicapplads ved Gentofte Kirke
Opfølgning på besigtigelse af Gentoftegade
Handicap p-plads ved Hamlet hospitalet
Klimatilpasning af Gentofterenden
Grønt område ved Lyngbyvej
Status for mobilitetsplan

Derudover har Tilgængelighedsforum været på besigtigelse af Charlottenlund Fort.
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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 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/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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