
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 20. december 2010 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Frede Buchardt, DH – Gentofte 
Jacob Monies, DH – Gentofte 
Elisabet Sindig, DH - Gentofte 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH - Gentofte 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen   
Niels Christian Kofoed, Park og Vej, Gentofte Kommune 
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune 
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke, Direktør Social & Sundhed 
Jesper Dichmann Sørensen, afdelingschef Bygningsmyndigheden 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Skole & Fritid 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 
Ikke tilstede: 
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
 
1) Orientering fra formanden 
 Center for Ligebehandling af handicappede 

Hans Rasmussen orienterede om deltagelse i det afsluttende møde for det tidligere Centrale 
Handicapråd samt Center for Ligebehandling. Der er med den seneste bekendtgørelse lavet en del 
om på strukturen og sammensætning af medlemmerne i rådet. Tue Byskov Bøtkjær er ny formand 
for det omstrukturerede Centrale Handicapråd, hvor bl.a. arbejdsmarkedets parter har fået plads. 
Hans Rasmussen udtrykte bekymring for om det nye råd og struktur, på samme vis som tidligere, 
repræsenterer og varetager interesserne for borgere med handicap  
 

 Sportsparken 
Hans Rasmussen orienterede om deltagelse i det seneste møde om ombygning af Gentofte 
sportspark. Der er planlagt en række ombygninger af området og arbejdes pt. i 1. fase. På mødet 
blev rejst flere tilgængelighedsproblematikker i den eksisterende Sportspark og der er derfor god 
grund til at deltage i det videre arbejde. I den forbindelse ser Handicaprådet gerne at få mulighed 
for en egentlig rundvisning ude på det store område, som sportsparken dækker.  

 
 Status snerydning af handicapparkeringspladser 

Hans Rasmussen orienterede om, at der igen opleves problemer med at sikre snerydede 
tilgængelige handicapparkeringspladser. Niels Christian Kofoed, chef for Park og Vej orienterede 
om, at man vedvarende er opmærksom på at sikre sneen ryddet fra pladserne. Samtidig opfordrede 
Niels Christian til, at kontakte kommunen, hvis der opleves konkrete problemer, så kommunen har 
bedre mulighed for at tage konkret fat på at løse problemerne. 

 
 Julemarked 



Hans Rasmussen orienterede om et hyggeligt julemarked, der var en god anledning til at tale med 
de fremmødte borgere og standholdere.  

 
 Borgerstyret personlig assistance 

Hans Rasmussen orienterede om nyt katalog fra Servicestyrelsen med kurser og temadage for 
borgere med Borgerstyret Personlig Assistance 

 
 
2) Rammer for tilgængelighed med fokus på byggelovgivning og præsentation af digital 

byggesagsbehandling  
Jesper Dichmann Sørensen, afdelingschef Bygningsmyndigheden præsenterede arbejdet med 
tilgængelighed ved byggesagsbehandling. Det blev blandt andet præsenteret, hvordan kommunens nye 
digitale byggesagsbehandling gør ansøgere opmærksom på til tilgængelighed, direkte stiller krav om at 
ansøgere gennemgår adgangsforhold/tilgængelighed samt henviser til bygningsreglementet.  
 
Den digitale byggesagsbehandling indeholder desuden materiale på alle tidligere byggesager. Det 
betyder, at bygherrer har mulighed for via den digitale byggesagsbehandling at se tidligere ændringer 
ligesom systemet tilbyder tegninger, som bygherrer kan overføre til eget brug.  
 
Der har indtil nu været behandlet 75 byggesager af denne vej, hvilket svarer til 6% af ansøgerne. Der er 
forventeligt en vis indkøringsperiode. Den nye løsning er en del af et større forløb, der over de næste år 
indarbejder yderligere digitale informationer og digital sagsbehandling. Projektet er initieret, da ca. 75 
procent af alle ansøgere hidtil har indsendt mangelfulde ansøgninger, der giver anledning til forsinkelse 
på byggesagsbehandlingen for både kommune og ansøgere. Den digitale ansøgning tilbyder mere 
pædagogiks vejledning og støtte til udarbejdelse af ansøgningen og vil forventeligt forbedre 
sagsbehandlingstiden betydeligt.  
 
Handicaprådet spurgte ind til forskellige faciliteter i systemet og hilste det velkommet i forhold til at 
fremme tilgængelighedsaspektet i byggesager.  
 
3) Handicappolitikkens Handleplan 2011  
 Afrunding af Handleplan 2010 
Steen Suhr-Knudsen indledte punktet med en introduktion og gennemgang af Handleplan 2010. Status 
er, at ikke alle projekter i Handleplan 2010 er afsluttet, hvorfor det indstilles, at projekternes midler 
overføres til færdiggørelse af projekterne i det kommende år. Samtidig blev der givet en status på de 
projekter, der har modtaget midler fra den borgerrettede pulje.  
 
Vanskelighederne ved at få puljens ansøgere til at gennemføre aktiviteterne inden for året blev drøftet.  
Procedurer for udbetaling, evaluering osv. blev vendt og det blev i forlængelse heraf aftalt, at der 
iværksættes en opfølgning over for de pågældende projekter i det nye år med ønske om tilbagemelding 
og evaluering til Handicaprådet. Samtidig opfordrede rådet til, at der - med det formål at understøtte en 
bedre aktivitetsafholdelse - sikres hurtigere udbetaling af midlerne til ansøgerne med efterfølgende krav 
om tilbagerapportering til Handicaprådet på forbrug af midler og evaluering af det støttede projekt. 
Handicaprådet ønsker det tydeliggjort overfor modtagere af støtte, at støtten kommer fra 
Handicaprådets midler. 
 



 Handleplan 2011 - Årets gang i Handicaprådet 
Steen Suhr-Knudsen præsenterede herefter, hvordan Handleplan 2011 forventes sammensat med 3 
overordnede projekter samt 3 temaer under overskrifterne: Kommunikation, Deltagelse i idræts- og 
foreningslivet og Inklusion. 
  
Fortsættelse af den borgerrettede pulje blev drøftet. Handicaprådet udtrykte klart ønske om fortsættelse 
af puljen med yderligere fokus på reklame for puljen. Det blev foreslået at benytte det nye 
Frivillighedscenter som tilgang til øget opmærksomhed og flere ansøgere.  
 
Herefter blev der spurgt ind til flere af underprojekterne i oplægget til Handleplan 2011 herunder 
hvorvidt initiativerne har karakter af en driftsmæssig opgave eller følger formålet om at støtte nye tiltag 
og læringer i kommunen. Hans Rasmussen forholdt sig kritisk over for, hvis Handleplanen og puljen 
finansierer driftsopgaver. Konkret forholdt Handicaprådet sig kritisk over for forældrekurser i CD ORD 
og gentagelse af initiativet Musik og Følelse. 
 
Steen Suhr-Knudsen tog bemærkningerne til efterretning og vil lade dem indgå i arbejdet med at 
tilvejebringe det endlige forslag til Handleplan 2011, der fremlægges på mødet i januar med henblik på 
godkendelse i Kommunalbestyrelsen i februar 2012.  
 
 Oplæg om inklusion 
Med henvisning til Salamanca Erklæringen og de tre begreber integration, inklusion og rummelighed, 
indledte Steen Suhr-Knudsen drøftelsen af begrebet inklusion og drøftelsen af, hvordan Handicaprådet 
ønsker at arbejde med begrebet inklusion i Handleplan 2011 og fremadrettet i indsatsen i Gentofte 
kommune. 
 
Jacob Monies tog fat på drøftelsen med bemærkninger om, at det er vigtig samtidig at drøfte, hvad 
målsætningen er med inklusion og ud fra hvilke målsætninger, man ved et givent initiativ ønsker 
inklusion. Jacob påpegede, at der kan ligge mange og nogle gange modsatrettede interesser bag at øget 
inklusion fremhæves, som vejen frem.  
 
Med ønske om at tage konkret fat på emnet inklusion og iværksætte initiativer, der er overskuelige 
spurgte Hans Rasmussen ind til, hvor kommunen har succes med inklusion og hvor inklusion er nået 
længst i kommunen? Han opfordrede til at en præsentation af dette spørgsmål kunne være afsæt for en 
drøftelse frem mod en ny Handicappolitik.  
 
Der var opbakning til at frembringe de gode eksempler, men der blev samtidig lagt vægt på, at 
inklusion i et vist omfang skal defineres for at kunne fremfinde disse.  
 
Herefter havde rådet en længere drøftelse af begrebet herunder vanskelighederne ved at sætte billeder 
på de meget akademisk formulerede defintioner. Der blev rejst bekymring for, om fokus på inklusion 
udstiller handicappede i stedet for at fjerne opmærksomheden fra personer med handicap, så de kan 
indgå på lige fod i dagligdagen – vellykket inklusion af elever på skoleområdet blev fremført som 
eksempel.  
 
Steen Suhr-Knudsen spurgte i forlængelse heraf ind til, hvad Handicaprådet ønsker at sætte som mål 
for initiativet med at sætte inklusion på dagsorden? 



 
Drøftelserne blev afsluttet med aftale om, at der tidligst i marts forventes en workshop/konference om 
inklusion, da det indledningsvis kræver flere drøftelser i rådet. Der blev opfordret til at workshoppen/ 
konferencen tager udgangspunkt i oplæg med de gode eksempler. Det blev aftalt, at der på de 
kommende formøder og møder i Handicaprådet tales videre om arbejdet med inklusion. Handleplan 
2011 forventes derfor udarbejdet med aktiviteter, der kan startes uafhængigt af begrebsafklaringen.  
 
4) Årsberetning 2011 
Der var tilslutning til den fremlagte Årsberetning og ros til formandens forord, hvorefter beretningen 
blev vedtaget.  
 
5) Nyt fra Tilgængelighedsforum 
Hans Rasmussen orienterede om arbejdet i Tilgængelighedsforum herunder kommunalbestyrelsens 
godkendelse af, at kommunen fremadrettet benytter godadgang.dk til registrering. Hans Rasmussen ser 
frem til, at en række bygninger - herunder Kildeskovshallen og Gentofte Stadion - bliver registreret via 
det nye system i 2011. Hans Rasmussen orienterede der ud over om, hvordan et par konkrete sager med 
tilgængelighed er blevet drøftet i Tilgængelighedforum herunder problemstillinger ved den 
kunstneriske løsning på Vangede Bytorv.  
 
6) Spørgsmål og orientering fra DH 
 Elisabeth Sinding orienterede om, hvordan Q-park i Lyngby også tager parkeringsafgift for 

handicapparkeringspladser. Problemstillingen vurderes at være generel i forhold til private 
parkeringsanlægs administration af handicapparkeringspladser. Spørgsmålet tages derfor med til 
afklaring i DH sammenhæng. 

 Frede Buchardt spurgte ind til, hvordan retningslinjer og regler for betaling af ferie foregår. Søren 
Bønløkke henviste til de nye servicebeskrivelser og at der er taget fat på at give svar på spørgsmålet 
om udgifter til ferie rejst på Bank-Mikkelsensvej. 

 
7) Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
 Handicaprådet tog den foreslåede møderække for 2011 til efterretning og fastholder dermed 

afholdelse af møder den tredje mandag i hver måned undtaget juli, hvor der ikke afholdes møde og 
undtaget i forbindelse med påsken, hvor mødet afholdes anden mandag i april og ved efterårsferien, 
hvor mødet afholdes fjerde mandag i oktober.  

 
8) Eventuelt   
 Der blev kort orienteret om, at DH medlemmer for rådet modtager diæter for deltagelse i 

Handicaprådets møder og at disse er udbetalt for årets møder tilbage i august måned.  
 
 Elisabet Sinding ønskede afslutningsvis at sende en ros til kommunen for kommunikation om 

kommunens sagsbehandling, der gør det klart hvornår ansøgningen er modtaget og hvornår 
sagsbehandlingen er påbegyndt.  

 
 Sekretæren orienterede om årsberetningen 2010 fra Center for Ligebehandling. Et modtaget 

eksemplar med afleveret. Beretningen kan findes på http://www.clh.dk/index.php?id=1624 
 
 

http://www.clh.dk/index.php?id=1624

