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Indledning
Handicaprådets årsrapport 2009 indeholder en kort beskrivelse af formål, opgaver og
sammensætning af medlemmer i 2009. 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. I forlængelse af kommunalvalget november 2009 konstitueres et nyt Handicapråd
pr. 1. januar 2010.

Formål og opgaver
Handicaprådet i Gentofte Kommune har opstillet en række punkter for arbejdet.
Handicaprådets formål og opgaver er således:
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 handicappede, dvs.
udover sociale spørgsmål også sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur
m.v.
at holde løbende kontakt til de handicappede, således at deres forhold, behov og
ønsker hele tiden er kendt
at sørge for, at kommunens handicappede 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 de
handicappede. 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.v.

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 som
udgangspunkt valgt for en 4-årig periode, der slutter i 2009.
Der er pt. følgende medlemmer i Handicaprådet:
Hans Rasmussen, formand
DH Gentofte, Dansk Blindesamfund
Frede Buchardt, næstformand
DH Gentofte, Landsforeningen LEV
Jane Horsewell
DH Gentofte, Dansk Handicap Forbund
Jacob Monies
DH Gentofte, Scleroseforeningen
Jørgen Brødsgaard Thomsen
DH Gentofte, Spastikerforeningen
Kirsten Kierkegaard
Kommunalbestyrelsen, formand for Socialudvalget
Eva Hvidt
Kommunalbestyrelsen
Irene Lütken
Kommunalbestyrelsen
Karen Margrethe Nyholm
Kommunallæge, Gentofte kommune
Niels Christian Koefoed
Park og vej chef, Gentofte kommune
Alle Handicaprådets medlemmer har personlige stedfortrædere.

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
2009.
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
faste orienteringspunkter fra formanden, ’Orientering fra forvaltningen’ og ’Spørgsmål fra
Dansk Handicap Gentofte’.
Handicaprådet har igen i år haft positive erfaringer med at invitere kommunens
embedsmænd til at holde oplæg i de konkrete sager. Debatten bliver mere konkret med
mulighed for at give direkte feedback til embedsmændene. Den form for dialog anser
Handicaprådet for et meget vigtig og konkret bidrag til at gøre handicappedes forhold i
kommunen tydelige. Det bringer samtidig Handicaprådets synspunkter direkte frem til de
relevante afdelinger i den kommunale forvaltning.
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.
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 Fællessupport 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.

Handicappolitik og Handleplaner
Indsatsen i 2009 bygger på Gentofte Kommunes Handicappolitik 2008-2012. Den
indeholder vision, værdier og mål for indsatsen for borgere med handicap og er et vigtigt
redskab i arbejdet på handicapområdet.
Handicaprådet var i 2007 og 2008 meget involveret i at udarbejde Handicappolitikken. I
2009 har opmærksomheden været rettet mod de konkrete udviklingsaktiviteter samlet i
Handleplan 2009 samt opfølgning på Handleplan 2009 og udvikling af og beslutning om
Handleplan 2010.
Handicaprådet lægger vægt på, at projekter i Handleplanen skal være tiltag, der fører til
driftsmæssige forbedringer, der siden kan indgå i kommunens tilbud, eller som bibringer
viden, der kan højne kvaliteten og det personlige engagement i medarbejdernes arbejde.
Endelig har Handicaprådet i 2009 været aktivt involveret i tildeling af midler fra
Handicappolitikkens Borgerrettede pulje på 300.000 kr. Der er blevet udarbejdet
tildelingskriterier til ansøgerne ligesom rådet efter ansøgningsrunden i april og september
2009 har været involveret i, hvilke ansøgere der har fået bevilget midler fra puljen.
Handleplan 2009
Udviklingsaktiviteterne i Handleplan 2009 har været fokuseret på kommunikation og
indenfor Handicappolitikkens udvalgte mål.
Handicaprådet har været involveret i udarbejdelsen af Handleplan 2009 og opfølgning på
planen. Rådet har blandt andet via oplæg på møderne fulgt med i udvalgte projekter og
ved årets afslutning bearbejdet en samlet status på fremdriften i projekterne.
Handicaprådet har blandt andet betydet, at nogle projekter er vurderet egnede til at
forsætte i 2010. Rådet har fundet det vigtigt, at godkendte projekter, der er i god
udvikling, men ikke har holdt tidsplanen i 2009 kan videreføres med de bevilgede midler i
2010.

Handleplan 2010
Handicaprådet har været direkte involveret i at udarbejde den nye Handleplan for 2010.
Det kommende års tema er udpeget til at være deltagelse i foreningslivet for borgere
med handicap”. Udfordringerne er blandt andet, at der mangler viden om og erfaringer
med deltagelse i en forening for borgere med handicap
I september 2009 blev der afholdt et velbesøgt borgermøde i rådhushallen med oplæg og
workshops om det kommende års tema. Derudover har formanden og medlemmer via
arbejdsgruppemøder været involveret i udarbejdelse af den endelig plan, der vil blive
lagt frem til behandling og beslutning i henholdsvis Handicaprådet og
kommunalbestyrelsen først i det nye år.

Emner drøftet på Handicaprådsmøder i 2009
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 2009.
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 2009 om
følgende emner:
o

Status på kompenserende specialundervisning for børn og voksne. Oplæg v.
direktør for Skole og Fritid, Frank Andersen, afdelingschef Social & Handicap
Kirsten Dennig og leder i Pleje & Sundhed Charlotte Fritz-Hansen

o

Ny undersøgelse af sårbare børn i Gentofte Kommune v Karen Margrethe Nyholm

o

Præsentation af Social & Handicapdrift i Gentofte Kommune og afdelingschef
Elsebet Schultz.

o

Udvikling i kapacitet og belægning, samt redegørelse for tilsyn og
magtanvendelser på de sociale institutioner på børne- og ungeområdet i 2008

o

Status på ansøgninger til handicappolitikkens pulje forår 2009 v. Sanne Nielsen

o

Idræt for handicappede, oplæg ved Jan Milandt, fritidschef, Skole & Fritid

o

Status på Gentofte Sportspark ved Jan Milandt, Skole & Fritid

o

Vejledning for medicinhåndtering på bo- og dagtilbud

o

Drøftelse af DH Gentoftes spørgsmål til kommunen vedrørende tilbud og ydelser til
fysisk handicappede samt kommunens svar.

o

Drøftelse af guide til bygningsregistrering udarbejdet af projekt Mainstreaming

o

Drøftelse af udmøntning af midler fra Tilgængelighedspuljen

o

Drøftelse af udtalelse fra DH’s repræsentantskab vedrørende kommunal
sagsbehandling

o

Proces for Handleplan 2010 v. Steen Suhr-Knudsen, Skole og Fritid

o

Gentofte Kommunes Trafikpolitik, Handleplan og handicapaspektet i denne v. Niels
Christian Koefoed

o

Nye takster for mad til beboere på plejehjem og botilbud

o

Årlig kvalitetsstandard for hjemmeplejen

o

Mærkning af Tilgængelighed i Fritidsprogrammet v. Henrik Rostgaard Andersen,
Afdelingsleder Fritidsafdelingen

o

Ændring i bekendtgørelse om retssikkerhed

o

Projektændringer i Handleplan 2009

o

Opsamling på dialogmødet om Handleplan 2010, 14. september

o

Gentofte som breddeidrætskommune ved Skole & Fritid

o

Besøg med oplæg og rundvisning på Job og Aktivitetscentret (JAC)

o

Besøg med oplæg og rundvisning på Bank-Mikkelsensvej 20-26

Øvrige emner og orienteringspunkter
Handicaprådsmøderne indeholder en række orienteringspunkter fra formanden eller
forvaltningen. Der har i 2009 været orientering og drøftelse under følgende overskrifter.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Budget 2009
Ratificering af FN’s Handicapkonvent.
Dansk Handicap 75 års jubilæum
Tilgængelighed på hjemmesiden.
DH-Gentofte arrangement om FN Handicapkonventionen ved Holger Kallehauge
Orientering om DH Årsmøde
Budget 2010
Udbud af hjælpemidler
Status hjælpemiddelcentralen i Rødovre
Tilgængelighed og kommunalvalg
Om konstituerende møde i kommunalbestyrelsen

Høringer
Handicaprådet bliver i løbet af året hørt i en række sager. Det er bl.a. fast procedure, at
Handicaprådet bliver hørt om årets rammeaftale og initiativer fra regionen. Ligesom nye
politikker i kommunen sendes til høring i Handicaprådet.
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 2009 har der været høring af følgende emner:
o Høring af ’Mad og måltidspolitik for Gentofte Kommune.
o Høring af Botilbud til autister Tuborgvej 90
o Høring af trafikpolitikken
o Høring af istandsættelse af Øregård Museum
o Høring Gentofte og Rudersdal kommuners udbud af indkøb inden for urologi og
stomi
o Høring Aftale med Gentofte Børnevenner om etablering af boliger på
Tranegårdsvej 33
o Høring Gersonsvej 30, Dispensation for tilgængelighedsforanstaltninger
o Høring Rammeaftale 2010
o Høring af Redegørelse om udviklingen efter kommunalreformen
o Høring af revideret kvalitetsstandard for botilbud efter servicelovens §108
o Høring af udbud om diabetes
o Høring af udbud af Specielrådgivningsydelse, handicap og hjælpemidler
Konferencer
Som led i Handicaprådets arbejde deltager medlemmerne i relevante konferencer med
henblik på at sikre opdateret viden om området. Handicaprådet råder over 31.000 kr. til
disse aktiviteter. Der har været deltagelse af en eller flere rådsmedlemmer på følgende
konferencer over året:
o National konference for kommunale handicapråd
o Mainstreaming konference
o Visionsdag om idrætspolitikken v. Sammenslutningen af Idrætsforeninger i
Gentofte.
o Seminar om Sundhedsfremme og forebyggelse, Gentofte kommune
o Temadag i SBI om tilgængelighed og ansvar
o Sundhed for seniorer

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.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Møder om ny hjemmeside i Gentofte Kommune
Arbejdsgruppe om ny vejledning i Borgerstyret personlig assistance
Kommunikation til døve og tunghøre – deltagelse af Peter Lundh og kommunens
it-ansvarlige
Konkurrenceudsættelse af hjælpemidler – brugermøde 13. maj
Møde med Gentofte Badminton om Idræt for handicappede
Deltagelse i statusmøde i forvaltningen om handleplan 2009
Møde om Kristiansands erfaringer med Fritid med Bistand
Oplæg på reception med offentliggørelse af DVD om brugerinddragelse på JAC
Deltagelse i møder i tilgængelighedsforum

Tilgængelighedsforum
Handicaprådet deltager løbende i Gentofte Tilgængelighedsforum. Her foregår en konkret
drøftelse af tilgængeligheden i kommunen på alle planer med embedsmænd fra
Bygningsmyndigheden. Formålet er at sikre en mere kvalificeret behandling af
tilgængeligheden og dermed give mulighed for en generel og kvalificeret efterfølgende
behandling i de to råd.
Det er fortsat Handicaprådet der behandler og svarer på høringer vedrørende
tilgængelighedsspørgsmål.
I 2009 vedtog kommunalbestyrelsen nye retningslinjer for administrationen af
tilgængelighedspuljen, så den fremover udelukkende administreres af
Tilgængelighedsforum ud fra et udarbejdet ansøgningsskema. Tilgængelighedspuljen
indeholder 10 mio. kr. årligt.
Vedrørende tilgængelighed skal i øvrigt nævnes, at kommunalbestyrelsen ved årets
udgang afsatte 4.5 mio. kr. til en egentlig modernisering af Gentofte kommunes
hjemmeside. Dermed har Handicaprådet en forhåbning om en mere tilgængelig løsning
også for handicappede.

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/Handica
praadet.aspx

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

