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1. Præsentation af kommunens arbejde med universelt design v. Felix Fredens
Felix Fredens introducerede, hvordan der som led i Handicappolitikkens Handleplan 2016/2017 er
gennemført et større undersøgelsesarbejde om emnet Universelt Design. Det er udført i samarbejde
med Rie Ollendorff Architects, der har særlige kompetencer indenfor wayfinding, tilgængelighed og
Universelt Design. Arbejdet har på forskellige vis afdækket; Hvad er universelt design? Hvorved adskiller
universelt design sig fra den hidtidige kommunale praksis? Eksempler og erfaringer med universelt
design andre steder fra, Medfører universelt design merudgifter og merarbejde for kommunen? Hvilke
muligheder er der for at indføre universelt design i Gentofte Kommune?
Felix uddybede, hvordan Gentofte kommune bla. i kraft af Handicaprådet, Handicappolitikken,
Tilgængelighedsforum og Tilgængelighedspuljen på flere måder er langt fremme i arbejdet med
tilgængelighed. Universelt design vil være et nyt skridt videre, hvor man bevæger sig fra at opfylde
tilgængelighedskrav ud fra en reguleringstilgang til en mere helhedsorienteret tilgang til at skabe lige
adgang for alle i et mere inkluderende og indbydende udtryk. Der findes endnu få eksempler på brug af
universelt design i Danmark. Blandt de bemærkelsesværdige er fx Handicaporganisationernes hus i
Taastrup og Musholm ved Korsør. Det har ikke været muligt at finde undersøgelsesgrundlag til en
vurdering af, hvorvidt et større fokus på universelt design vil medføre merudgifter eller merarbejde i
kommunen. Men det er vurderingen, at de kan give anledning til merudgifter til indledningsvis
rådgivning i forbindelse med byggeprojekter. I regi af Gentofte Ejendomme giver rapporten foreløbig
anledning til forslag om, at udarbejde en Gentofte Kommune manual for Universel design. Det
forventes, at være et dynamisk værktøj, der udvikler sig i takt med, at der indkommer flere erfaringer fra
konkrete projekter, hvori der anlægges et Gentofte Kommune perspektiv og niveau på forståelsen af
universelt design i praksis i kommunen. Det er samtidig forventningen, at igangsætte et kompetenceløft
hos de medarbejdere, der arbejder med bygger og sikre en tidlig involvering af UV-konsulenter i
byggeprojekter.
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Handicaprådet spurgte ind til og drøftede de fremadrettede perspektiver og forslag til videre skridt fra
rapporten og i Felix oplæg.
Formanden fremhævede hvordan kommunen med Skovshoved havn og Gentofte sportspark har sikret
en grad af tilgængelighed og lige adgang for alle, der rækker ud over hvad tilgængelighedsreglementet
tilsiger. Handicaprådet udtrykte støtte til de præsenterede forslag til næste skridt jf. slides herunder at
støtte kompetenceudvikling og arbejdet med en Gentofte definition af Universelt design og arbejdet
med en manual ud fra ønsket om at skabe bygninger med lige adgang til så mange af kommunens
borgere som muligt.
2. Ny Handicappolitik v. Christian Madsen
Handicaprådet drøftede oplæg til ny handicappolitik med fokus på en indholdsmæssig bearbejdning af
de tre indsatsområder: Tilgængelighed, Uddannelse og Bolig & Lokalsamfund
Tilgængelighed:
- Opbakning til punchline formulering A
- Mindre korrektur af den sidste af de tre første linjer
Uddannelse
- Opbakning til punchline B.
- I anden sætning af de 5 linjer indføjes ”i videst mulig omfang” mellem ”skal” og ”have”
- ”Alle” udelades foran ”borgere” i 1. dot
- Søren Kjellerup melder tilbage på de 5 dotter.
Bolig & Lokalsamfund:
- ”til alle” udelades i punchlinen
- ”ønsker” i første linje erstattes af ”vil arbejde for”
- I 3. linje indføjes ”Kommunen ønsker at” som indledning på 2. sætning
- I samme sætning erstattes ”skal fremstå” med ”fremstår”
Arbejdsliv:
- Afslutningen på 1. dot ændres ”så de fastholder og udvikler deres arbejdsliv” til ”så de kan opnå,
fastholde og udvikle et arbejdsliv”
Sundhed og trivsel:
- Det skal indarbejdes, at der skal arbejdes på at reducere ulighed i sundhed
På side 4 indarbejdes Inas bud på mere direkte formulering af de sidste 4 linjer.
Handicaprådet drøftede kommunikationstilgangen i politikken. Herunder hvorvidt og hvordan der er
ønske om at henvise til specifikke artikler i FN’s handicapkonvention. Der var forskellige holdninger til
effekten og betydningen. Det blev drøftet, hvorvidt det vil være en hensigtsmæssig serviceoplysning til
de interesserede læsere versus at den kommende handicappolitik er mere ambitiøs end en rettighedstilgang med formidling af artiklerne i konvention. Bekymringen er, at det vil gøre politikken formidlingstung og tage fokus fra ambitionerne. Handicaprådet nåede frem til et kompromis, hvor politikken først
og fremmest formidler Gentofte kommunens handicappolitiske vision og indsatsområder og
efterfølgende afslutningsvis kort formidler, hvordan kommunens politik samtidig har afsæt i FN
konventionen og de specifikke artikler relevante for de af kommunen valgte indsatsområder.
Næste skridt er tilretning af teksten samt udarbejdelse af forslag til layout, som præsenteres for rådet
på mødet i august. Her vil der fortsat være mulighed for mindre rettelser af teksten inden den sendes i
endelig politisk beslutningsproces.
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3. Høring af produkt fra opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte
Jacob Monies introducerede kort det fremsendte høringsmateriale herunder tidligere involvering, der
har ført til indarbejdelse af kommentarer.
Det blev kort drøftet, hvordan produktets idekatalog skal ses som en inspirationsliste for det fremtidige
arbejde og dermed ikke en beslutningsliste.
Handicaprådet støtter det fremlagte forslag og udtrykker samtidig glæde over at der rettes
opmærksomhed på fremkommelighed for mennesker med handicap. Handicaprådet ønsker samtidig at
rose den tilgængelige formidling af produktet på hjemmesiden, der gør det muligt også for
synshandicappede at få en god introduktion til det samlede produkt.
4. Ansøgning Borgerrettede pulje
Handicaprådet drøftede den fremsendte ansøgning og besluttede at støtte den.
5. Høring af Kvalitetsstandard i lov om social service
Anita Bahnsen introducerede høring af Kvalitetsstandarden, der er foranlediget af en ændring i
Serviceloven, der giver kommunerne muligheder for at sætte ind med tidlige forebyggende indsatser i
forhold til voksne, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer,
der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Det er en Kvalitetstandard der
understøtter Gentofte Kommunes nuværende praksis på området.
Handicaprådet støtter den fremlagte Kvalitetsstandard og finder det godt, at kommunen vælger at tage
bestemmelsen i brug.
6. Opfølgning på Handicappolitikkens Handleplan efter første halvår v. Christian Madsen
Christian Madsen introducerede kort status på aktiviteterne i årets handleplan. Der er pt. både grønne
og gule meldinger på projekterne. Handicaprådet spurgte specifikt ind til information om udvalgte
projekter og fremhævede ønske om at få mere fremdrift i mål 3 og 4 på det tekniske område.
7. Orientering fra formanden
 Orientering om ny lov om Tilgængelighed på websteder og app, der er en yderligere opstramning på
tilgængelighed ift. app.
 Enigt folketing har vedtaget lov der forbyder diskrimination på baggrund af handicap. Dermed er der
et generelt forbud og ikke alene lovgivning ift. diskrimination på arbejdsmarkedet. Det kan fx give
blinde mulighed for at medtage førerhund på restaurant.
 Folketinget har vedtaget ændringer af lov om retssikkerhed og administration på det socialområde
inklusiv såkaldt Danmarkskort over omgørelsesprocenter. Det betyder, bla. at Gentofte kommune
udarbejder oversigt over sagsbehandlingstider på hjemviste sager og indgår i Danmarkskortet.
 Det Centrale Handicapråd har fået ny formand. Det er Vice Præsident i Novo Nordisk, Liselotte
Hyveled.
8. Spørgsmål og orientering fra DH
Ingen punkter
9. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
 Kvartalsrapportering til Socialudvalget udsendt til orientering. Helene Rasmussen introducerede den
kort.
10. Eventuelt
Ingen punkter.
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