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Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 18. februar 2013 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Hanne Peylecke, DH - Gentofte  
Jan Mollerup, DH – Gentofte 
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen 
 
Fra forvaltningen: 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge og Fritid 
Lasse Olsen, Børn, Unge og Fritid 
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Rikke Barnholdt Hansen, konsulent Social & Sundhed (referent) 
 
Michael Holst, planchef Plan og Byg (deltog under punkt 1) 
 
Afbud 
Karen-Margrethe Nyholm, kommunallæge 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
Niels Christian Kofoed, chef Park og Vej 
 
1. Høring af Kommuneplan 2013 med præsentation ved Michael Holst 
Hans Rasmussen introducerede dagsordenspunktet med en bemærkning om, at forslag til 
Kommuneplan 2013 – på nær kort og tegninger - er et eksempel på en tilgængelig pdf-fil på 
kommunens hjemmeside. 

Michael Holst præsenterede herefter forslag til Kommuneplan 2013. Forslag til Kommuneplan 2013 
er den fysiske plan for udviklingen i Gentofte Kommune og en del af Gentofte-Plan 2013, hvori 
Kommunalbestyrelsens visioner og valg af fokusområder for de nærmeste år indgår. Forslaget 
indeholder en hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen og en redegørelse for planen.  

Fokusområder i Kommuneplan 2013 omfatter: 

• Grøn Strukturplan – som løftestang til sundhed og trivsel * 
• Planer for kommunens bydele*  
• Kulturarven  
• Byens rum – bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik*  
• Trafikale udfordringer*  
• Detailhandel  
• Klimaforandringer og bæredygtig udvikling  

Umiddelbart vurderes de stjerne-markerede fokusområder sammen med beskrivelse af generelle 
rammer og temarammer at være det mest relevante for Handicaprådet, dvs. konkret de første 70 
sider af planen og fra side 131 og frem. 
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Forslag til kommuneplanen er i høring nu og alle borgere, erhvervsliv og organisationer inviteres til 
at komme med forslag og synspunkter til forslag til Kommuneplan 2013 inden den 19. marts 2013. 
Bemærkninger kan sendes enten direkte via hjemmesiden, til plan-byg@gentofte.dk eller på 
postadressen Plan og Byg, Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Det aftaltes, 
at rådets medlemmer fremsender eventuelle bemærkninger til Hans Rasmussen forud for formøde til 
næste møde i Handicaprådet, dvs. inden den 8. marts. 

Konkrete forslag til formuleringer vedr. tilgængelighed samt specifikke henvisninger til sider, hvor 
det vil være relevant at indføje sådanne formuleringer, fremsendes til Handicaprådet.. 

Der var til sidst en drøftelse af en række konkrete bemærkninger: 
 Jacob Monies foreslog, at den udmærkede formulering om tilgængelighed nævnt i 

redegørelsesafsnittet på side 182 bredes ud til at dække mere generelt. Det tages med 
videre, i det det dog blev bemærket at tilgængelighed i bygninger reguleres af 
bygningsreglementet.  

 Marie Louise Gjern Bistrup bemærkede, at A, V, B, F og Marie Louise Gjern Bistrup 
(udenfor parti) ved behandling af Kommuneplan 2013 stillede ændringsforslag på tre 
områder. Ændringsforlagene, som ikke blev vedtaget, er offentliggjort på 
www.gentofte.dk sammen med forslag til Kommuneplan 2013 og er i øvrigt eftersendt til 
høringsparterne. 

 Hans Rasmussen orienterede om, at han efter søgning på nøgleord kunne konstatere, at 
ordet ”handicap” fremtræder tre-fire gange, ordene ”særlige behov” optræder én gang, 
mens ”tilgængelighed” optræder nogle steder og bl.a. bemærkes det, at sidstnævnte 
fremgår i forbindelse med, at der skal foretages tilgængelighedsvurdering i forbindelse 
med fysisk planlægning. 

2. Drøftelse af oplæg til Handicappolitik 2013-2016 
Steen Suhr-Knudsen præsenterede revideret oplæg til Handicappolitik 2013-2016. Oplægget til 
Handicappolitik 2013-2016 bygger på FN’s handicapkonvention og er set i forhold til den tidligere 
handicappolitik mere konkret i forhold til fremskridt og handling, i det der dog er tale om en 
revision. Oplægget er således stadig tro mod udgangspunktet i 2008, hvor den første handicappolitik 
blev vedtaget. 

Siden sidste møde er bemærkninger fra Handicaprådet indarbejdet sammen med kommentarer fra 
arbejdsgruppe og styregruppe. Yderligere kommentarer fra rådet indarbejdes forud for 
Kommunalbestyrelsens behandling, som vil foregå i to dele, først en drøftelse og derefter en 
vedtagelse.  

Hans Rasmussen indledte med en overordnet bemærkning om, at der er et bredere kendskab til 
handicappolitik i dag end tidligere, og at det er vigtigt at udnytte dette fokus og at inddrage 
pårørende og handicappede selv i udmøntning af politikken. Handicappolitikken udstikker områder, 
hvor der brug for at gøre en indsats. 

Herefter fremkom rådet med en række generelle og tekstnære bemærkninger til oplægget. 

Elisabet Sinding bemærkede, at forordet er blevet rigtig godt og meget ligefremt, og fremlagde 
herefter tekstnære forslag til tilføjelser om bl.a. respektfuld kommunikation i processen omkring 
gennemførelse af handicappolitikken. 

mailto:plan-byg@gentofte.dk
http://www.gentofte.dk/
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Marie Louise Gjern Bistrup er enig i, at forordet er blevet godt men bemærkede samtidig, at det 
indeholder mange ukonkrete formuleringer. Det kan konstateres, at opmærksomhedspunkter fra 
evaluering af den hidtidige handicappolitik er indarbejdet, men at tættere dialog med borgere og 
pårørende ikke indgår i tilstrækkeligt omfang.  

Marie Louise Gjern Bistrup havde herudover en række tekstnære bemærkninger og ændringsforslag 
til såvel forordet som den øvrige del af politikken, som bl.a. omhandlede en række konkrete forslag 
til ændring af ord og enkelte tilføjelser til formuleringer. Fx blev det i forbindelse med boks med 
henvisning til artikel 26 i FN’s handicapkonvention slået fast, at der bør refereres til den korrekte 
betegnelse for artiklen; ”habilitering og rehabilitering”, i det der evt. kan suppleres med tekstboks 
med ordforklaring. 

Jacob Monies bemærkede, at universelt design bør nævnes i handicappolitikken og bad derfor om, at 
det nævnes i forbindelse med forbedret tilgængelighed i første afsnit under afsnittet 
”Tilgængelighed. Information og digital kommunikation”.  

Jan Mollerup bemærkede, at der er tale om et relativt langt forord i forhold til selve politikkens 
længde. Det blev på den baggrund foreslået at dele forordet i to dele; et forord og en indledning. 
Man kunne i øvrigt ønske sig, at pårørende og deres rolle nævnes mere eksplicit fx i et særskilt 
afsnit, eller at der alternativt udarbejdes en pårørendepolitik. Hans Rasmussen bemærkede hertil, at 
handicappolitikken er en specialpolitik med referencer til andre generelle politikker, fx politik om 
bruger- og pårørendeinddragelse på botilbud.  

Hans Rasmussen havde en række mindre tekstnære ændringsforslag, hovedsageligt til præcision, fx 
om at der i forhold til uddannelse, børne- og ungeliv er brug for en fælles indsats, og at det i 
forbindelse med arbejdsliv jobskabelse er vigtigt med fleksible arbejdsforhold- og vilkår. 
Bemærkninger fremsendes direkte til Steen Suhr-Knudsen. 

Ovennævnte og rådets mere tekstnære bemærkninger tages med i den videre proces omkring 
færdiggørelse af Handicappolitik 2013-2016.  

Næste skridt, at der den 4. marts 2013 afholdes et fællesmøde for Socialudvalget og Børne- og 
Skoleudvalget, og hvor øvrige medlemmer af Kommunalbestyrelsen også er inviteret.  

Handicappolitik 2013-2016 fremlægges med eventuelle rettelser på Handicaprådets næste møde, 
hvorefter politikken forelægges for Kommunalbestyrelsen. Der blev aftalt, at der stiles mod at samle 
referencegruppen inden næste møde i Handicaprådet. 

3. Orientering fra formanden 
Nyt fra Tilgængelighedsforum 
Hans Rasmussen orienterede om: 
 Ny revideret udgave af retningslinjer for udearealer. 

 Tilgængelighed på rådhuset. ”God adgang” har gennemgået rådhuset, men implementering er 
ikke helt gennemført endnu. Opmærksomhedspunkter omfatter:  

− Der er ikke etableret automatisk døråbner ved elevatoren på 2. sal. 
− Markering af første og sidste trin på trapper. Søren Bønløkke bemærkede, at trin 

markeres ved relevante arrangementer. 
− Adgang til teleslynge. 
− Skiltning af toiletter. 
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 Tilgængelighedsforum skal i forlængelse af kommuneplanen til at arbejde med handleplanen. 

Borgermøde Gentofte Bymidte 

Hans Rasmussen orienterede fra Borgermøde Gentofte Bymidte den 6. februar. På mødet fremførtes 
ønske om plads til stop ved behandlingssteder i bymidten. Spørgsmålet om ledelinjer og forskellige 
løsningsmuligheder drøftes i Tilgængelighedsforum og i det lokale DH. 

Årsberetning for Handicaprådet 2012 

Hans Rasmussen orienterede om, at årsberetningen i princippet er færdig, men der udestår en 
færdigredigering bl.a. på baggrund af enkelte indsendte bemærkninger. 

4. Spørgsmål og orientering fra DH 
Hans Rasmussen spurgte til betydningen af ny frikommunelov, som tilsyneladende giver nye 
beføjelser til Kommunalbestyrelsen bl.a. i forhold til det digitale område, hvor 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at visse ting skal foregå digitalt, og i forhold til praksis omkring 
BPA. Søren Bønløkke bemærkede, at lovforslaget pt. er i høring, og at Handicaprådet vil blive 
inddraget i en dialog i forbindelse med udmøntning i Gentofte Kommune, såfremt loven vedtages. 

Hans Rasmussen bemærkede, at der er brug for at se på service og kommunikation omkring 
hjælpemidler, da der har været oplevet en ubehagelig tone. Bl.a. er en borger, da denne ønskede at 
returnere et hjælpemiddel, blevet oplyst om, at ”det kan du bare smide ud”, uden i øvrigt at blive 
tilbudt en kvittering herfor.  

5. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Ingen punkter.  

6. Eventuelt 
Alle opfordres til at videredistribuere invitation til fyraftensmøde om kommunal handicappolitik ud 
fra FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap den 26. februar kl. 16.30-18.30 i 
Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek. Oplægsholdere er fhv. minister Palle Simonsen og fhv. 
landsretsdommer Holger Kallehauge. Invitationen sendes tillige til medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen. 

Elisabet Sinding berettede om udfordringer i forbindelse med ansøgning om 
handicapparkeringsplads, hvor der efter ansøgning stilet til Pleje & Sundhed fejlagtigt er henvist til 
Social & Handicap. Forvaltningen følger op. 
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