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Møde i Socialudvalget den 04. marts 2013 
 
1  Åbent         Oplæg til revideret handicappolitik 
 
014609-2008 
 
 
Resumé 
Mødet er et temamøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget hvor alle medlemmer 
af Kommunalbestyrelsen er inviteret til at deltage. Det foregår på det ordinære møde i Børne- og 
skoleudvalget den 4. marts og temamødet er planlagt fra 18.00 til 19.00. 
 
Handicaprådets formandskab: Hans Rasmussen og Jacob Monies er inviteret til at deltage i 
temamødet. 
  
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. februar 2008, pkt. 16, handicappolitikken for 
Gentofte Kommune. Politikken er gældende 2008 til 2012. For at få god tid til at evaluere og 
revidere politikken vedtog Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. november 2011, pkt. 7 at 
forlænge Handicappolitikken med ét år, således at den også gælder for 2012. 
  
Socialudvalget vedtog på sit møde den 11. oktober 2012 punkt 4 procesplan for udarbejdelse af 
oplæg til revideret handicappolitik, hvor i Handicaprådet, på baggrund af evalueringen og input fra 
borgermøde og dialogproces, udarbejder oplæg til revideret politik til forelæggelse for 
Kommunalbestyrelsen. På sit møde den 4.12. 2012 punkt 3 forlængede Socialudvalget processen 
for at give mere tid til dialog og til afholdelse af et møde om FNs handicapkonvention. 
 
  

 
Baggrund 
Handicappolitikken 2008 til 2012 er evalueret i sommeren 2012. Det er ”CASA”: Center for 
Alternativ Samfunds Analyse der har gennemført interviews og skrevet evalueringsrapporten. 
  
I alt ca. 45 repræsentanter for handicaporganisationer, pårørende, brugere og ledere og 
medarbejdere har deltaget i gruppe- og enkeltinterviews om handicappolitikken. Evalueringen er 
udarbejdet i to udgaver. En hovedrapport på ca. 40 sider og en sammenfatning på ca.10 sider, 
Begge udgaver er vedhæftet som bilag. 
  
Sammenfattende udtrykkes der i evalueringen, at selve handicappolitikken er god, idet den: 

 har været med til at løfte handicapområdet  
 er et godt redskab til at præge udviklingen 
 har bred tilslutning til principper, værdier og mål i politikken  

Alt i alt peges der på at der er positiv udvikling i gang på alle områder, dels med henvisning 
til Handicappolitikken, dels med henvisning til de årlige handleplaner og de mange 
projekter. 

Samtidig peges der i evalueringen på en række dilemmaer og opmærksomhedspunkter: 
Uddrag fra opmærksomhedspunkter og dilemmaer i evalueringen 

 Tilgængelighed. Der sker meget, men der er også svært tilgængelige steder i kommunen, 
og områder der kan udvikles. Tilgængelighed bør ses bredere. Kommunikation og 
information bør i højere grad være en integreret del af tilgængelighedsarbejdet. 

http://captia_wsp01/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=221117
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Sektoransvaret er blevet mere udbredt med politikken, men man kan også møde dele af 
kommunen, hvor der ikke er samme opmærksomhed på sektoransvaret 

 Børn og unge. Der er mange gode tiltag for børn og unge med særlige behov, men der er 
behov for større fokus på børn og unge. 

 Inklusion berøres på mange måder, og der spørges i evalueringen til i hvilket omfang 
borgere med funktionsnedsættelser altid skal inkluderes i almene tilbud eller om man skal 
bevare parallelle tilbud for borgere med funktionsnedsættelser. 

 Kulturområdet og fritidsområdet: Der peges på at der er mange tilbud i Gentofte Kommune, 
men også at mange borgere med handicap udtrykker ønske om at kunne deltage i større 
omfang. 

 Handicappolitikbegrebet berøres i evalueringen, idet dele af målgruppen ikke føler sig til 
rette med handicapbegrebet.  

 Handicappolitikken gør en forskel, men den bør nå længere ud, er et ønske der peges på 
flere steder i evalueringen. 

Evalueringen var emnet for Handicaprådets årlige borgermøde som blev afholdt i Rådhushallen 
den 18. september.  
  
På baggrund heraf, og på anbefaling fra Handicaprådet, vedtog socialudvalget en procesplan for 
udarbejdelse af revideret handicappolitik gældende for den næste fire års periode ud fra følgende 
principper: 

 Selve politikken er god og der er bred accept af principper og værdier. Politikken skal have 
et serviceeftersyn, skrives igennem og trykkes på ny, men ikke grundlæggende 
nyformuleres.  

 De udviklingsområder der peges på i evalueringen skal drøftes grundigt med 
interessenterne. Ved borgermøde, i det politiske system, i en bredt sammensat 
referencegruppe, i handicaporganisationerne, på kommunens institutioner og i 
forvaltningen.  

 Nye mål og eller indsatsområder der kommer ud af drøftelserne om udviklingsområderne, 
skrives ind i den ny politik.  

Oplægget til revideret politik er nu udarbejdet og klar til politisk temadrøftelse i marts og til 
vedtagelse i fagudvalg og Kommunalbestyrelsen i april. Oplægget er udarbejdet på baggrund af 
dialog og input fra: 

 Evalueringen. Sommer 2012. 
 Borgermøde. 18. September. Borgere og brugere drøfter evalueringen på borgermøde 
 Referencegruppe. 30. oktober. Referencegruppemøde – deltagere fra borgermødet 
 Socialudvalget.11. Oktober: Socialudvalget vedtager procesplan for revision af 

handicappolitikken. 4. december. Socialudvalget forlænger processen for at få mere tid til 
dialog og FN konference 

 Opgaveområder. November - januar. Heldags tværfaglig workshop og dialogmøder i 
opgaveområder: BUF, SOSU, Kultur, T&M og tværgående funktioner 

 Handicaprådet. Løbende møder i Handicaprådet 
 FN Handicapkonventionen. 26. februar. Fyraftensmøde i Øregårdssalen med Palle 

Simonsen og Holger Kallehauge (Afholdes efter oplægget er skrevet) 

 
Vurdering 
Der har i processen været stor interesse for revision af politikken, og der har udfoldet sig en bred 
dialog om visioner og mål for handicapindsatsen i kommende periode.  
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Det overordnede mål er fortsat ”inklusion”, men oplægget adskiller sig også fra den nuværende 
politik på en række områder, herunder: 

 Oplægget anerkender i meget høj grad FNs handicapkonvention som fundament for 
kommunes handicappolitik. Værdierne i den nuværende politik er i oplægget udskiftet med 
konventionens generelle principper. Artikel 3. 

 Oplægget betoner medborgerskab som mål og ramme for arbejdet med Handicappolitik og 
inklusion 

 Oplægget lægger stor vægt på rehabilitering som overordnet princip for opgaveløsning 
overfor og sammen med borgere med handicap. 

 Oplægget er mere konkret og handlingsorienteret end den nuværende politik. Bl.a. i form 
af:  

 ”Politikken skal være kendt” er et konkret mål der skal bringe politikken længere ud og til 
lokal diskussion på institutioner og i bestyrelser 

 Der er hensigtserklæringer fra Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet, 
Tilgængelighedsforum og Det Lokale Beskæftigelsesråd. LBR 

Oplægget respekterer konklusionerne i evalueringen og specifikke input og ønsker fra meget 
forskellige interessenter, og er dermed noget teknisk og sproglig tung i sin form. 
 
Efter den politiske behandling anbefales det at oplægget skrives igennem, så sproget bliver 
enklere og bedre egnet til at formidle politikken og budskaberne. 
 
Det anbefales endvidere at politikken udarbejdes i flere udgaver, eventuelt i en ”Læs let udgave” 
således at den kan gøres kendt på institutioner og skoler gennem lokal dialog, der potentielt kan 
involvere alle: børn, unge, voksne og herunder frem for alt mennesker med handicap. F.eks. 
mennesker med kognitive udfordringer. 
  

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Social og Sundhed indstiller  
  
Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:  

At oplæg til revideret handicappolitik drøftes. 

 
Beslutninger 

Drøftet. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Oplæg til revideret Handicappolitik  KB temamøde 4/3. pfd 

http://captia_wsp01/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3088726
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 Hovedrapport Evaluering af Handicappolitik i Gentofte Kommune.pdf 
 Sammenfatning og opmærksomhedspunkter Handicappolitik Gentofte Kommune.pdf 

 
 
 

http://captia_wsp01/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3086343
http://captia_wsp01/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3086347

