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Resumé 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. februar 2008, pkt. 16, Handicappolitikken - 
2008 til 2012 - for Gentofte Kommune. Hvert år udarbejdes en handleplan med tema og konkrete 
projekter, og hermed forelægges Handleplan 2011 til drøftelse og godkendelse. 

Handleplanen afløser Handleplan 2010 som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 
24. marts 2010, pkt. 11, efter forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Kultur- og 
Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. 

Handleplan 2011 er således den fjerde handleplan der er udarbejdet under Handicappolitikken.  
 
Planen er i lighed med de foregående blevet til på grundlag af en fortløbende dialog. Overordnet 
tema og forslag til projekter i handleplanen er udarbejdet med afsæt i borgermødet i rådhushallen 
den 28. august 2010. Efterfølgende er planen drøftet i Handicaprådet og tværfaglige fora i 
kommunen, og der er hentet viden og inspiration i andre kommuner.  
 
Baggrund 
Handicaprådet peger på ”Inklusion” som tema for Handleplan 2011. Hermed ønsker Handicaprådet 
at sætte yderligere fokus på inklusion og medvirke til at skabe grundlag for udarbejdelse af en 
strategi for inklusion på kommunalt niveau. 
 
Der er i handleplanen beskrevet aktiviteter, der i flere faser fører frem til et grundlag for 
udarbejdelse af en kommunal inklusionsstrategi, der vil kunne forelægges for 
Kommunalbestyrelsen i 2012.  
De fire faser er: 

 Tværfaglig konference  
 Kortlægning af inklusion i Gentofte Kommune  
 Dialog med brugere og borgere om inklusion i Gentofte Kommune  
 Udarbejdelse af strategioplæg 

De eksisterende temaer "Kommunikation" og  "Deltagelse i fritids og foreningslivet" med projekt 
"Min Fritid" fortsætter med aktiviteter i handleplan 2011. 
  
Udover temaaktiviteter rummer handleplanen, en række andre konkrete projekter som understøtter 
handicappolitikken. Se oversigt og budget på sidste side i handleplan 2011. 
 
Vurdering 
Der er i dag målsætninger for inklusion på en række delområder i kommunen: F.eks. for de 
inkluderende daginstitutionstilbud, specialpædagogisk indsats på skolerne, deltagelse i fritids- og 
foreningslivet, Det Rummelige Arbejdsmarked mm., ligesom sociale tilbud og bo- og dagtilbud, i 
forskelligt omfang, har målsætninger for inklusion. 
 
Men vi har i kommunen dog ikke viden og mål for inklusion, der går på tværs og skaber 
sammenhæng mellem sektorerne, mellem uddannelse og arbejdsmarked og sammenhængende 
overgange mellem barne-, unge- og voksenlivet. 
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Det vil tage tid at udarbejde et fælles grundlag. Inklusion er et komplekst begreb, med mange 
forskellige betydninger, barrierer og veje til inklusion, men værdien ved en kommunal strategi kan 
på længere sigt være rigtigt høj. 
 

 Pædagogisk/politisk. Fælles mål for inklusion og fælles værdisæt  
 Organisatorisk. Bedre sammenhæng mellem normal og specialområdet og mellem sektorer 

og aldre  
 Økonomisk. Mulighed for at minimere udgifter til specialområderne 

  
Handleplanen 2011 og Perspektivplan for social- og specialundervisningsområdet understøtter 
hinanden og er udarbejdet parallelt. Perspektivplanen forelægges til udvalgsbehandling i marts. 
 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 

At forslag til Handleplan 2011 til udmøntning af Handicappolitik for Gentofte Kommune vedtages. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2011 

Beslutning foreligger endnu ikke 

  

Kultur- og fritidsudvalget den 09-02-2011 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Handleplan 2011. Oplæg. 
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