GENTOFTE KOMMUNE

Årsberetning 2018 – Gentofte kommunes Handicapråd
Handicaprådet i Gentofte Kommune har fungeret som selvstændigt råd siden ikrafttrædelse af
loven om retssikkerhed og administration på det sociale område i april 2006.
Handicapråd konstituerende sig for en ny 4-årig periode på møde den 15. januar 2018. Rådet er
sammensat af fem repræsentanter fra handicaporganisationerne, tre repræsentanter fra
kommunalbestyrelsen og to repræsentanter fra forvaltningen.
Medlemmerne af Handicaprådet 2018-2021:
Repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer Gentofte:
 Jacob Monies (stedfortræder Hans Rasmussen) - formand for Handicaprådet
 Jan Chr. Mollerup (stedfortræder Søren Bork) - næstformand for Handicaprådet
 Elisabet Sinding (stedfortræder Lene Jelstrup)
 Ina Ringgard Sørensen (stedfortræder Jørn Lagenholt)
 Kathia Schierning (stedfortræder Mitzi Reinau)
Repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen:
 Bente Frimodt-Møller (stedfortræder Ulrik Borch)
 Louisa S. Bøttkjær (stedfortræder Andreas Weidinger)
 Ole Stephensen (stedfortræder Marianne Zangenberg)
Repræsentanter fra forvaltningen
 Søren Kjellerup – Chef, Sociale Institutioner og Familiepleje (stedfortræder Anita Bahnsen,
afdelingschef Social & Handicap Myndighed)
 Michael Holst – Planchef (stedfortræder Henning Uldal, Chef - Park & Vej).
Kathia Schierning valgte i september 2018 at træde ud af rådet. Rådet takker for Kathias indsats
og bidrag til rådets arbejde.
Handicaprådet har i 2018 afholdt et konstituerende møde samt 11 ordinære Handicaprådsmøder. Møderne afholdes som udgangspunkt 3. mandag i måneden undtagen juli måned.
Rådet har desuden afholdt et tema-møde i arbejdet med den nye Handicappolitik.
Handicaprådet har også i 2018 søgt at arbejde i henhold til intensionerne i Lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område §28, der beskriver rammerne for
Handicaprådenes arbejde.
Handicaprådet har i det forgangne år haft særligt fokus på at udarbejde oplæg til en ny
Handicappolitik. Politikudviklingen har taget afsæt i en ekstern evaluering af den hidtidige
handicappolitik, et tema-møde med deltagende interessenter samt et længere forløb med
oplæg og drøftelser på rådets møder. Politikken hedder Handicappolitik 2019 - Fællesskab og
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ligeværd og blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i november 2018. Den bygger videre på
strukturen fra den tidligere politik med 6 indsatsområder, men indeholder nye indsatser og der
er lagt vægt på et langt mere tilgængeligt og formidlingsbart layout, så politikken dermed
forhåbentlig når længere ud og bliver et mere anvendelsesorienteret værktøj for det
handicappolitiske arbejde i kommunen.
Handicaprådet har i 2018 desuden haft stor opmærksomhed på vilkårene for børn med
handicap i kommunens skoler. På flere af rådets møder har der været oplæg og drøftelser af
blandt andet tiltag på specialundervisningsområdet. Ligesom rådets har fulgt med i
nyetablering af Kompetencecentret Dyslexia (målrettet ordblinde) og har i den forbindelse
besøgt centret og afholdt et af rådsmøderne på Munkegaardsskolen.
Endelig har rådet haft særlig bevågenhed på regeringens vedtagelse af Lov om ændring af lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område. Rådet har i den sammenhæng
behandlet og afgivet høringssvar til kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet for
omgørelsesprocenter på afgørelser i klagesager på social-, børne- og voksenhandicapområdet.
Jævnfør vedtægterne høres handicaprådet om alle forslag, der vedrører mennesker med
handicap. I årets løb har der bl.a. været høringer af produkter fra en række af §17, stk. 4
udvalgene. Høringerne er oftest behandlet i dialog med en repræsentant fra det ansvarlige
område direkte på mødet, hvorfor høringssvaret leveres mundtligt og dermed fremgår af
referat fra mødet.
Handicaprådet har også i 2018 medvirket med 2 repræsentanter i kommunens
Tilgængelighedsforum. Her arbejdes med at fremme og kvalificere kommunens
tilgængelighedsbestræbelser i det offentlige rum. Forummets arbejde er blevet præsenteret i
Handicaprådet og der er aftalt en fast årlig opfølgning i rådet.
Kontaktadresse til Handicaprådet er:
Handicaprådet Gentofte Kommune, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
E-mail: Handicapradet@gentofte.dk
Formandskabet ved formand Jacob Monies og næstformand Jan Chr. Mollerup træffes desuden
på hcfmskab@dh-gentofte.dk
Information om Handicaprådet samt referater og dagsordner kan ses på Gentofte Kommunes
hjemmeside: https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/R%C3%A5d-ogn%C3%A6vn/Handicapr%C3%A5det
Oplysninger om handicappolitik og handleplan kan ses på:
https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Politikker/Handicappolitik
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