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Forord
Med Handicaprådets årsberetning ønsker vi at give et overordnet billede 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. Årsberetningen giver 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. Her beskrives nye initiativer, der skal påbegyndes i løbet af året,
samt de initiativer fra tidligere år, der skal afsluttes eller videreføres.
Handleplanen for 2011 indeholder således en række initiativer, der bygger videre på
tidligere års temaer. Samtidig initieres et større tema om inklusion, som vi er sikre på vil
fortsætte som et vigtigt tema i de næste par år.
I 2011 har Handicappolitikkens ”Borgerrettede Pulje” fået en større offentlig
opmærksomhed, og der er indkommet en bredere vifte af ansøgninger med ønsker om
støtte til udviklingsinitiativer. Handicaprådet hilser det meget velkomment, at flere søger
puljen, der er en god mulighed for at igangsætte og afprøve nytænkning, ideer og tiltag,
som siden kan finde plads i den daglige drift. Generelt er det formålet med hele puljen,
der er til rådighed for handleplanen på handicapområdet, at støtte initiativer og
undersøge forhold, der siden kan forbedre driften af kommunens tiltag for mennesker
med handicap.
Handicaprådet har i 2011 anbefalet, at den eksisterende handicappolitik forlænges
yderligere et år, så den gælder 2012 med. Det giver mulighed for en grundig evaluering
af politikken som afsæt for, at der i det kommende år kan arbejdes med, hvordan
kommunens kommende handicappolitik skal se ud.
Det er vort håb, at vi ved at gennemføre en evaluering af handicappolitikken i løbet af
foråret 2012 kan få en bedre baggrund at udforme den kommende handicappolitik på.
Handicaprådet har gennem de mange konkrete initiativer samlet en stor erfaring om,
hvordan forholdene for mennesker med handicap kan forbedres. Det er imidlertid noget
lidt andet, når de konkrete erfaringer skal udformes i en politik, der i sine visioner og
konkrete anvisninger tager behørigt hensyn til såvel FN’s handicapkonvention som de
generelle danske intensioner om at gøre samfundet så generelt tilgængeligt og åbent for
alle som muligt.
Det er vigtigt for Handicaprådet, at den reviderede handicappolitik får det rette afsæt, og
at politikken udformes på linje med de intensioner, der ligger til grund for Danmarks
ratificering af handicapkonventionen.
Lad mig - så varmt det er mig muligt - takke for den imødekommenhed vi altid møder fra
alle kommunens ansatte, vi kommer i kontakt og berøring med i løbet af året, hvad
enten I har været til stede på et møde, eller I har oplevet os som en støttende gruppe
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 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.
Hans Rasmussen
formand
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Indledning
Handicaprådets årsberetning 2011 indeholder en kort beskrivelse af formål, opgaver og
sammensætning af medlemmer i 2011. 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 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. 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 2011.
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,
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 og Handicaprådets sekretær samt eventuelle
indbudte oplægsholdere afhængig af behandlingsformen for konkrete sager.
Sekretariat
Handicaprådet betjenes af en sekretær fra Stab og Udvikling 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 løbende over året fulgt og drøftet arbejdet med kommunens
Handleplan 2011, der medvirker til at udmønte kommunens Handicappolitik.
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 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.
Udviklingsaktiviteterne i Handleplan 2011 har videreført de to temaer: Kommunikation
og Deltagelse i foreningslivet for borgere med handicap. Samtidig er temaet Inklusion
opstartet i 2011, hvor der er påbegyndt et større udredningsarbejde og dialog temaet.
Handicaprådet har samtidig været tæt involveret i tilblivelsen af den kommende
Handleplan 2012 og har som led i dette arbejde afholdt dialogmøde i august 2011.
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 2011 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.
Den borgerrettede pulje har støttet følgende projekter:
1. Motion i og udenfor arbejdstiden. Udviklingshæmmede medarbejdere i JAC får flere
motionsredskaber (løbe/gå bånd og en benpres) til deres motionsrum.
2. Kreativt genbrug. Gartnerteamet i JAC (mennesker m. udviklingshæmning),
servicerer otte børneinstitutioner med anvendelige ting fra Genbrugsstationen,
som kan anvendes til leg og aktivitet.
3. Fotostudiet. Nyt udstyr til Radio Råstof, tilhørende JAC (fx stativer der kan
monteres i loftet), så gulvet kan holdes helt frit for udstyr og ledninger og dermed
være handicapvenlig for kørestolsbrugere og gangbesværede.
4. Etablering af en Netværksgruppe for nuværende brugere af BPA-ordningen
(Borgerstyret Personlig Assistance). Udveksle erfaringer og støtte hinanden.
5. Snoezel huset tilhørende JAC. Interaktivt sansemiljø for brugerne i Snoezelhuset
uanset funktionshæmning.
6. Mad og sundhed. Værestedet Kælderen vil vise, hvordan brugerne kan vælge et
sundere alternativ og måske få en mere aktiv og social hverdag.
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Emner drøftet på Handicaprådsmøder i 2011
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 2011.
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 2011 om
følgende emner:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kompetenceudvikling i kommunikation - udviklingsprojekt på BankMikkelsensvej 20-22 v. Kirsten Jessen og Lea Erlund
Sammenhænge og tilbud på psykiatriområdet, v. Kirsten Dennig og Elsebet
Schulz
Specialundervisning for børn – ved Torben Frese
Bevillingspraksis ift. specialundervisning på voksenområdet v. Birgitte Appelt og
Birgitte Ring Dahl
Præsentation af forløbsprogrammer for kroniske syge borgere v Mikael
Kristensen
Samarbejdet med Lyngby-Taarbæk om indsatsen på autismeområdet v. Elsebet
Schulz
Status vedrørende brugerindflydelse, brugerbestyrelser og pårørenderåd v.
Elsebet Schulz
Værgemål og samarbejde v. Kirsten Dennig
Status på initiativet Min Fritid v. Steen Suhr-Knudsen
Erfaringer med velfærdsteknologi v. Berit Rask
Vision læring uden grænser
Status på Handicappolitikkens Handleplan 2011 v. Steen Suhr-Knudsen
Opfølgning på dialogmødet om inklusion afholdt på Nymosehave v. Steen SuhrKnudsen
Oplæg til Handleplan 2012 v. Steen Suhr-Knudsen
Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 v. Steen Suhr-Knudsen

Øvrige emner og orienteringspunkter
Handicaprådsmøderne indeholder en række orienteringspunkter fra formanden og
forvaltningen. Der har i 2011 været orientering og drøftelse under følgende
overskrifter.
o
o
o
o

Sammensætningen af Handicapråd, informationsmateriale og godkendelse fra
Socialministeriet
Repræsentation i brugergruppen på Gentofte Hospital
Ny stedfortræder i Handicaprådet
Standard for snerydning – problemer med handicapparkeringspladser
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o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mulighederne for beboere i botilbud for at komme på ferie med botilbuddet eller
alene.
Virksomhedsfusk med BPA-ordningen
Orientering om BPA-ordningen
Orientering om kommunens forslag til KL om BPA-ordningen
Kommunens elbiler og udfordringer for svagtseende ved manglende lyd og
udfordringer for svagtseende ved manglende lyd og udfordringer for
svagtseende ved manglende lyd og udfordringer for svagtseende ved
manglende lyd
Status på nødkald
Temadag om dagtilbudsområdet for unge og voksne udviklingshæmmede
Handicappedes stilling ift. at anvende tilgængelige læger i ferieperioder
Forespørgsel på kommunens tilbud om træning ved diabetes
Forlængelse af aftale med Gentofte Børnevenner vedr. Tranegårdsvej 33
Orientering om Hospitalsplaner
Status på værgemålsområdet
Udvidet ledsagerordning fra danske handicaporganisationer
Kvartalsrapport på det specialiserede område
Kommunens beskæftigelse af medarbejdere med handicap – fremlæggelse af
Århus rapport
Beskæftigelse af personer med handicap i Gentofte Kommune – afdækning og
initiativ
Muligheder for supplerende service afhængig af vejrlig
Gratis adgang for handicapledsagere til kommunens kulturelle tilbud
Nyt fra Tilgængelighedsforum

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 2011 har følgende emner været i høring i Handicaprådet:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Perspektivplan for social- og specialundervisningsområdet
Kvalitetsstandarder for Servicelovens § 99 og § 100
Årsrapport for tilsyn på voksenhandicapområdet
Årsrapport for sociale institutioner for børn og unge
Frikommuneforsøg mellem Gentofte og Gladsaxe kommuner
Forslag til ændringer af parkeringspladser ved Strandlund
Proces for moderniseringsplan for sociale tilbud
Høring af rammeaftale for udbud af høreapparater og batterier
Regionens hospitalsplan
Kvalitetsstandard for servicelovens §98 Kontaktperson til døvblinde
Høring Rammeaftale 2012 – udviklingen på det specialiserede område
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o

Udbud af tøjvask, udbud af indkøb og udbud af kropsbårne hjælpemidler

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
o
o

De første år med STU – den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
National konference for kommunale handicapråd
KL’s Handicap- og Psykiatrikonference
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

Rundvisning på Tranehaven
Indvielse af Skelvej
Kick off for samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommune på
autismeområdet
Deltagelse i arbejdsgruppe for inklusions-projektet
Stand på årets julemarked i rådhushallen
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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 2011 afholdt 6 møder, hvor der er drøftet følgende række emner og sager:
















Tilgængelighed på valgsteder
Tilgængeliggørelse af Kildeskovshallens nye svømmehal
Gentofte Sportspark
Gentofte Kommunes hjemmeside
Regler for P-zoner i kommunen
Tilgængelighedsforum indflydelse på udformning af Foreningsgenvej
Tilgængelighed i konkrete enkeltsager og borgerhenvendelser
Orientering fra Bygningsmyndigheden om evt. dispensationer.
Løbende opfølgningsliste på udvalgte temaer og tilgængelighedssager.
Tilgængelighedsprojekter i fase 1 og fase 2
Tilgængelighedsprojekt på Gentoftegades Bibliotek
Status på God Adgang registreringsordningen af kommunens ejendomme
Krav til bygherrerådgivere om fokus på tilgængelighed
Imødekommelse af bestemmelserne fra FN konventionen
Manglende hensyntagen til handicappede i forbindelse med vejarbejder

Der ud over har Tilgængelighedsforum været på:
 Besigtigelse af blandt andet Dan Turells plads.
 Besigtigelse af cykelsluser
 Besigtigelse af Vangede Bygade
 Besigtigelse af Skovgårdsskolen
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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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