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1. Handicappolitikkens Handleplan 2019 - Opfølgning pr. 31-05-2019
Christian Madsen præsenterede kort den udsendte opfølgning. Der er godt i gang i projekterne hele
vejen rundt og aktuelt er de fleste i grønt. Nogle af de mere tekniske projekter er i gul blandt andet
grundet udbudsrunde. Der er ingen projekter i rødt aktuelt. Indholdsmæssigt er der ændret på projektet
’Manual universelt design’, idet det ikke har vist sig muligt. Det bliver i stedet til et inspirationskatalog.
Der blev spurgt ind til forbrug af midler. På dette tidspunkt af året er der typisk sat gang i aktiviteter,
hvor betaling ofte først falder efter afviklingen, derfor er der brugt forholdsvis få midler indtil videre.
Der blev spurgt ind til projektet om bisidderkorps, idet der har været ændringer på bemandingen i
Frivillig Centeret. Det blev oplyst, at projektet er overdraget til en anden medarbejder, og der er indgået
samarbejdsaftale med frivillighedscenteret.
2. Proces for Handleplan 2020 v. Christian Madsen og Jacob Monies
Handicaprådet drøftede vejen til det kommende års handleplan. Det blev drøftet, hvordan det i første
omgang er vigtigt, at Handicaprådet og DH Gentofte baglandet bidrager til at afklare og kvalificere og
uddybe, hvilke behov der er ønskelige at dække med nye handleplaninitiativer. Hvad er det for behov,
der skal dækkes for at komme tættere på opfyldelse af kommunens handicappolitik?
Det blev aftalt, at DH Gentofte hen over sommeren arbejder med input til behovsafdækningen og
belyser og kvalificerer potentielle indsatsområder med henblik på drøftelse på rådets møde i august. På
møder i efteråret bearbejdes dette med relevante forvaltningsrepræsentanter og i det tværgående
netværk med henblik på fremlæggelse af handleplanforslag og beslutning i formandskabet og på rådets
møder i december og januar.
3. Opgaveudvalg: Vi skaber sammen
Jacob Monies indledte med beretning om deltagelse i et inspirerende arbejdsmøde, der under
opgaveudvalget Vi Skaber Sammen havde været med deltagelse af Handicaprådet, Integrationsrådet,
Seniorrådet og Grønt råd. Pointerne fra mødet blev ridset op. Herunder at det var kendetegnende for
flere af de 4 råd, at der er et ønske om en større fornemmelse af og dialog med det politiske niveau. Det
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er oplevelsen i Handicaprådet, at der har været en positiv udvikling i dialogen og deltagelsen fra KB
medlemmerne på rådsmøderne.
Jacob fremhævede ønsket om, at der i Handicaprådet gives flere tilbagemeldinger fra det politiske
niveau. Fx om betydningen eller effekten af input fra rådet. Fx hvordan høringsbidrag er blevet
behandlet i drøftelserne i politiske udvalg eller kommunalbestyrelsen.
KB medlemmerne i rådet svarede tilbage, at de bringer en del input med sig videre, så det smitter af på
dispositioner, men at det kan være svært at pege på helt konkrete én til én effekter af input, som er
bragt videre fra drøftelse i rådet. Herefter meldte Jesper Kamp Nielsen tilbage ift. drøftelserne på sidste
handicaprådsmøde om etablering af en handicappris, hvilket han havde forelagt for Hans Toft. Der er
behov for at se lidt nærmere på ideen, idet der allerede findes en del priser i kommunen.
Jacob orienterede derefter om en forhåbning om fremtidig gentagelse af mødet på tværs af rådene. Det
kunne være fint med et tættere samarbejde og fx et årligt fælles møde mellem de 4 Råd. Det er
ønskeligt, at rådene lærer mere af hinanden. Som det fx var tilfældes, da Seniorrådets ophør med en
tung formaliseret årsberetning gav anledning til ændring i Handicaprådets årsberetning. Det blev også
vendt, hvordan det fremadrettet kan være interessant, at DH repræsentanterne er mere aktive i at
bidrage med oplæg til tema-drøftelser til rådsmøderne. Herunder at der fx hentes oplægsholdere ind
udefra, der har indsigt i behov og erfaringer fra borgere og interesseorganisationer på området. Ønsket
er at være mere dagsordenssættende ud fra behov i stedet fra at oplæg på rådsmøderne kun udspringer
af spørgsmål til forvaltningens håndtering af opgaver med relation til borgere med handicap.
4. Orientering fra formanden
 Kommunikation. Punktet kommunikation bliver fremadrettet et fast punkt på dagsorden, hvor rådet
kan drøfte potentielle kommunikationstiltag. Aktuelt er der ønske om:
- at understøtte en bedre kommunikation af liften i Skovshoved havn. En lift, der gør det muligt for
borgere at blive liftet over i en given båd. Det blev aftalt, at Christian Madsen kontakter
havnefogeden som første skridt på vej til bedre formidling på havnens egen hjemmeside og kan
føre til formidling på andre relevante hjemmesider ligesom det er ønsket, at der bringes en artikel
i Villabyerne, som Jesper Kamp og Christian Madsen vil initialisere.
- at understøtte formidling af de i handleplanen støttede Løbecykler på Bank Mikkelsens vej. I første
omgang kontaktes Blomsterhusene for at høre status på brugen af disse og en opfordring til
yderligere formidling fx i beboerblade mv.
 Tilgængelighedsforum. Det er aftalt, at Handicaprådet 2 gange årligt orienteres om status. Jacob
kunne dog aktuelt orientere om, at der er kommet i gang i det længe omtalte tiltag til sikre bedre
tilgængelige bademuligheder ved stranden. Et initiativ støttet af Tilgængeligheds-forums pulje. Det
er nu aftalt, at i Charlottenlund strandpark ved badebroen ud for Restaurent Charlottenlund fort
etableres fast underlag ud til broen samt gelænder og en badestol – en kørestol med ballondæk, så
borgere med forskellige typer af handicap får bedre bademuligheder.
 Konference om Universelt Design. Formanden har deltaget i en nylig konference, der rettede
fornyet fokus på Universelt Design. En tilgang med fortsat opmærksomhed på, hvordan der i bred
forstand kan sikres lige adgang for alle, og hvordan vi bliver bedre til at tilgodese borgeres
mangfoldige behov, når vi bygger og indretter ude- og inderum. En tilgang hvor der arbejdes i at
investere i tilgængelighed for alle fremfor at tænke tilgængelighed som en udgift, der kun tilgodeser
de få. En interessant case var Scandic hotellerne, der for at imødekomme alle potentielle borgere
arbejder aktivt med at designe tilgængelige hoteller bredt forstået. Der arbejdes med at designe
rum, indretning, mad mv. der bedre møder de mangfoldige behov, der er i form af både synlige og
ikke-synlige funktionsnedsættelser, så man samlet set favner så mange potentielle kunder som
muligt. Handicaprådet drøftede i forlængelse heraf ønsket om, at kommunen generelt har
medarbejdere, der har tankegangen fra Universelt design inde på livet og kan medvirke til at drive
de politisk udstukne målsætninger i arbejdet med tilgængelighed og universelt design. Jacob Monies
orienterede samtidig om et forventet møde om emnet med Park & Vej Chef Henning Uldahl.
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5. Spørgsmål og orientering fra DH
 Udmøntning af SATS-puljemidler til Ledsageordning for blinde og svagtseende er sat i bero pga. valg
 Handicapparkering på privat fællesvej er afklaret til at være en vurdering af boligændring jf. tidligere
spørgsmål. Jacob Monies udtalte, at spørgsmålet ikke ville have været opstået, hvis Park og vej, i
deres afgørelse, havde givet en tilstrækkelig begrundelse for afgørelsen og en orientering om,
hvordan borgeren kunne have været hjulpet.
6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
 Oversigt over igangværende opgaveudvalg og Opgaveudvalg på vej udsendt med dagsorden. Et DH
medlem med stærke kompetencer i bla. Universelt design har ansøgt om deltagelse i Det grønne
Gentofte
 Visitation til Tranehaven Midlertidigt ophold/døgnrehabilitering. Rejst som DH spørgsmål på seneste
rådsmøde. Der er ikke borgere, der automatisk køres til Tranehaven ved udskrivelse fra Hospital.
Der sker altid en indledningsvis afklaring og visitation ud fra hvad borgeren ved udskrivelse kommer
hjem til. Det sker i en dialog mellem borger, hospital og kommune og borgeren kan altid sige nej.
Man får oplyst at egenbetalingen er 200 kr. i døgnet.
7.

Eventuelt

Ingen punkter
Husk at aftale med jeres stedfortræder, hvis I ikke selv kan deltage i mødet, og meddel det venligst til
rådets sekretær eller formanden.
8. Eventuelt
Ingen punkter.
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