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Forord
Årsskiftet 2010 var startskuddet på en ny periode for Handicaprådet i Gentofte
Kommune. Fordelingen af pladser i rådet er den samme, men der er skiftet lidt ud blandt
handicaporganisationerne og de kommunale repræsentanter. Sammensætningen fremgår
af afsnittet side 5.
Vi har i Handicaprådet drøftet, om vi skal fortsætte den årlige beretning om vores
arbejde. Vi finder, at det er en god måde at samle årets forløb på. De månedlige
referater og dagsordner på Gentofte kommunes hjemmeside gør det muligt for den
interesserede borger at følge med i, hvad vi behandler, men med beretningen kan vi
samle årets resultater i et overblik. Rådet har selv behov for denne sammenfatning, når
vi i 2012 skal give kommunen et oplæg til handicappolitikken for den næste periode.
Handicaprådets arbejde med handicappolitikken finder sin konkrete udformning gennem
Handleplanen for det pågældende år. I 2010 har der været fokus på den enkelte borger
med handicaps muligheder for at deltage i netop den del af det mangesidige foreningsliv,
der udfolder sig i Gentofte. Det er rådets opfattelse, at den enkelte borger uanset
handicap skal have de videst mulige rammer for at udfolde sig i netop den
foreningsmæssige sammenhæng, hvor han/hun bedst kan finde sig til rette.
Handicaprådet finder det meget vigtigt, at vi med Handicappolitikkens Borgerrettede
Pulje kan være med til at initiere nye tiltag i kommunen, når det drejer sig om forhold for
mennesker med handicap. Vi ser det som et positivt træk, at kommunen får prøvet nye
ting af, som siden kan finde plads i den daglige drift. På den måde er puljen en vigtig
løftestang i skabelsen af bedre forhold for borgere med handicap i Gentofte kommune.
Vi har i flere år set, at de opgaver kommunens forvaltning påtager sig i forbindelse med
den årlige handleplan er meget ressourcekrævende. Vi oplever ofte, at projekter, der er
helt klare i sigtet, viser sig at være tunge at løfte og derfor umulige at gennemføre inden
for den anslåede tidsramme. Vi er derfor meget tilfredse med den praksis, der gør det
muligt at videreføre projekterne ind i det efterfølgende år. Ligeledes er vi i rådet meget
glade for, at vore bevillinger ofte er med til at udløse andre støttemuligheder fra
offentlige myndigheder. Støttemuligheder, der giver en forbedret økonomi i de projekter,
vi går ind i.
For 2011 har Handicaprådet taget et meget stort emne op. Det drejer sig om inklusion,
og her skal inklusion forstås meget bredt. Dybest set er det jo inklusion i alle
kommunens tiltag, alle borgere – også dem med handicap – stræber efter. Vi glæder os
til det kommende år, hvor en afklaring af det meget facetterede begreb og en belysning
af, hvordan Gentofte kommune takler det i de enkelte sektorer, kan blive afklaret. Vi
håber, at denne afklaring kan finde et klart udtryk i udformningen af en ny
handicappolitik for Gentofte fra 2013 og frem.
Hans Rasmussen
formand

3

Indledning
Handicaprådets årsberetning 2010 indeholder en kort beskrivelse af formål, opgaver og
sammensætning af medlemmer i 2010. 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 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 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. 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.
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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

Frede Buchardt, næstformand
DH Gentofte, Landsforeningen LEV

Marianne Zangenberg
Kommunalbestyrelsen

Elisabet Sinding
DH Gentofte, Dansk Handicap
Forbund

Marie Louise Gjern Bistrup
Kommunalbestyrelsen

Jacob Monies
DH Gentofte, Scleroseforeningen
Jørgen Brødsgaard Thomsen
DH Gentofte, Spastikerforeningen

Karen Margrethe Nyholm
Kommunallæge, Gentofte
kommune
Niels Christian Koefoed
Park og vej chef, Gentofte
kommune

Fra venstre ses Jacob Monies, Karen Margrethe Nyholm, Jørgen Brødsgaard
Thomsen, Frede Buchardt, Marie Louise Gjern Bistrup, Kirsten Kirkegaard,
Hans Rasmussen 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 2010.
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
forvaltningen og Spørgsmål 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,
næstforman-den, 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 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.
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Handicappolitik og Handleplaner
Handicaprådet har igen i 2010 været aktivt involveret i arbejdet med kommunens
Handleplan for Handicappolitikken.
Handleplan 2010 er den tredje handleplan, siden den nuværende Handicappolitik fra
2008-2012 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2008. Handleplanen udarbejdes
hvert år med konkrete aktiviteter og projekter, der skal medvirke til at virkeliggøre
handicappolitikkens overordnede mål.
Handleplanen er både et udtryk for den konkrete prioritering af indsatsen i det
pågældende år og et styringsværktøj, der danner grundlag for løbende at følge
Gentofte Kommunes virkeliggørelse af Handicappolitikken.
Handicaprådet har i 2010 løbende fulgt og drøftet Handleplan 2010, indsatser,
opfølgning og planlægning af det kommende års handleplan. Udviklingsaktiviteterne i
Handleplan 2010 har videreført aktiviteter om kommunikation fra 2009 og samtidig
fokuseret på deltagelse i foreningslivet for borgere med handicap, inklusion i
fritidslivet og tilblivelsen af Min Fritid.
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.
I løbet af året har Handicaprådet arbejdet med tilblivelsen af Handleplan 2011. Som
led i dette arbejde har rådet været involveret i borgermøde i august 2010.
Handicaprådet har arbejdet både for at videreføre det udvalgte tema om inklusion i
fritidslivet ligesom rådet med afsæt i Handicappolitikkens målområder har peget på
inkluderende daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelse som tema for den
kommende indsats. Den endelige Handleplan vil blive lagt frem til behandling og
beslutning i henholdsvis Handicaprådet og Kommunalbestyrelsen først i det nye år.
Endelig har Handicaprådet også i 2010 været involveret i tildeling af midler fra
Handicappolitikkens Borgerrettede pulje på 300.000 kr. Der er blevet uddelt midler
ved ansøgningsrunder i første og andet halvår.
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Emner drøftet på Handicaprådsmøder i 2010
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 2010.
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 2010 om
følgende emner:
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Handicapindsatsen i kommunens områder
- Kommuneservice og kommunens digitale løsninger v. direktør Jens Peter
Friis
- Skole & Fritid v. direktør Frank Andersen
- Miljø & Teknik v. Trine Holmboe og Jesper Dichmann Sørensen
Præsentation af den økonomiske situation og de budgetmæssige udfordringer i
2010 og 2011-2014 v. Søren Bønløkke
Kommunens nye hjemmeside v. Ingrid Sonnby og Mie Holmsgaard
Inklusion og strategier i den socialpædagogiske indsats v. Torben Freese
Den nye plejeboligbebyggelse på Jægersborg Kaserne v. Thomas Bille
Ombygning af Holmegårdsparken v. Connie Engelund og Lena Lammas
Tilgængelighedsforum – dispensation i byggesager v. Jesper Dichmann
Sørensen
Praksis for klager og tilgængelighed v. Søren Bønløkke
Handicappolitikkens Handleplan v. Steen Suhr-Knudsen Børn, Unge og Fritid
Den borgerrettede pulje v. Steen Suhr-Knudsen Børn, Unge og Fritid
Besøg og præsentation af Hellerup skole v. Mette Kousholt
Besøg og præsentation af Søgaardsskolen v. Allan Mønster og Mette Curtis

Øvrige emner og orienteringspunkter
Handicaprådsmøderne indeholder en række orienteringspunkter fra formanden og
forvaltningen. Der har i 2010 været orientering og drøftelse under følgende
overskrifter.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Konstituering af Handicaprådet for 2010 – 2013
Indstilling af medlemmer til Klageråd og Det Lokale Beskæftigelsesråd
Tilgængelighedsforum
Ankestyrelsens omgørelse af afgørelse om crossere (el-scootere)
Status på kommunens lydfyr (lydsignaler ved fodgængerfelter)
Opnormering af Blomsterhusene
Brev fra Danske Handicaporganisationer til landets borgmestre
Udvikling på Gentofte Kommunes specialskole Søgaardsskolen
Sager der videreankes til den sociale ankestyrelse
Ny ungdomsuddannelse iværksat hos Job og Aktivitetscentret
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Årlig kommunal tilsynsrapport for sociale institutioner (Børn, unge og familier)
Årlig kommunal tilsynsrapport for sociale tilbud til voksne
Årsberetning for magtanvendelse på pleje-og sundhedsområdet 2009
Årsberetning for magtanvendelse på sociale tilbud til voksne
Aftale med Falck Allerød
Erfaringer med Falck
Overvågning af implementering af FN’s Handicapkonvention
God Adgang for alle – www.godadgang.dk
Mærkning af foreningstilbud for ”Fritid i Gentofte”
Telefonpolitik i kommunens plejeboliger
Borgerstyret Personlig Assistance
Parkeringskorps og ulovligt parkerede biler
Klagemuligheder og tidsfrister
Genvej – Gentofte Kommunes hjemmesideløsning
Initiativet Min Fritid
Tildeling af ældreboliger i Gentofte Kommune
Initiativ til stiftelse af Frivillighedscenter
Udviklingen på specialundervisningsområdet

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 2010 har følgende emner været i høring i Handicaprådet:
o Budget 2010 og Budget 2011
o Redegørelse til Rammeaftale for Social- og Specialundervisningsområdet 2011
o Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd
o Kvalitetsstandarder på voksen handicap-, sindslidende- og udsatteområdet
o Ydelsesbeskrivelser på handicap-, sindslidende- og udsatteområdet
o Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse for hjælpemidler
o Ny lovgivning vedrørende handle-/betalingskommunereglerne på voksen
handicapområdet
o Frister for behandling af ansøgningssager på det sociale område
o Serviceniveau for brugerbetaling
o Tilgængelighed på Mosebuen 30
o Ombygning af Tuborgvej 90
o Ændringer i handicapparkering ved Dyrehavsbakken
o Etablering af invalideparkeringspladser
o Handicaprampe ved badebro i Hellerup Havn
o Bofællesskabet Ruthsvej
o Tværkommunalt udbud af Hjælpemidler
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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:
o
o

National konference for kommunale handicapråd
Konference for handicaprådene i Region Hovedstaden på Københavns Rådhus

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

Borgermøde om Handleplan 2011
LEV-arrangement om kommunens tilbud til borgere med udviklingshæmning
Deltagelse i workshopforløb om udviklingen af Gentofte Sportspark
Deltagelse i arbejdet med kommunens nye hjemmeside
Temadag om kommunikation og kommunikative metoder på Gentofte Rådhus
Stand på årets julemarked i rådhushallen

Tilgængelighedsforum
Handicaprådet deltager løbende i Gentofte Tilgængelighedsforum. Her foregår en
drøftelse af konkret tilgængelighed i kommunen på alle planer. Formålet er at sikre en
mere kvalificeret behandling af tilgængeligheden og dermed give mulighed for en
generel og kvalificeret efterfølgende behandling i Handicaprådet.
Det er fortsat Handicaprådet, der behandler og svarer på høringer vedrørende
tilgængelighedsspørgsmål.
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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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