Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 15. april 2013
Tilstede:
Hans Rasmussen, DH - Gentofte
Jacob Monies, DH - Gentofte
Elisabet Sinding, DH - Gentofte
Jan Mollerup, DH – Gentofte
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH-Gentofte
Niels Christian Kofoed, Chef Park &Vej
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen
Fra forvaltningen:
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge og Fritid
Morten Behrens Sievertsen, konsulent Børn, Unge og Fritid
Kirsten Dennig, Afdelingschef Social & Handicap Myndighed
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed
Berit Rask, konsulent Social & Sundhed (referent)
Afbud
Karen-Margrethe Nyholm, kommunallæge
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen
1. Orientering om frikommune-ansøgninger
Søren Bønløkke introducerede kort, hvordan Handicaprådet har fået udsendt materiale om
frikommuneansøgninger med henblik på at orientere om, om resultatet af fjerde og sidste
ansøgningsrunde, samt hvad der er godkendt i forhold til de forsøgstemaer, der har været arbejdet
med.. Hertil kommer ønsket om at give information om, hvilke kopi-forsøg i forhold til andre
kommunernes frikommuneansøgninger, som Gentofte Kommune ønsker at tilslutte sig.
Handicaprådet spurgte ind til de enkelte forslag, hvordan de konkret forventes gennemført og fx
hvordan der vil være behov for en forlængelse af forsøgsperioden, for at det kan lade sig gøre at
høste tilstrækkeligt med erfaringer i forsøgene.
Morten Sievertsen fra Børn, Unge og Fritid uddybede, hvad der har været tilgangen i ansøgningerne
på skole-området, hvordan der er indsendt ansøgninger og hvilke tiltag der forventes pt. Der
forventes ikke indsendt yderligere kopi-ansøgninger, fordi der i forvejen er mange andre tiltag på
skoleområdet.
Søren Bønløkke uddybede ansøgningerne på Social & Sundhedsområdet blandt andet ansøgning
vedrørende busdrift, ansøgning vedrørende vederlagsfri fysioterapi og ansøgning vedrørende
forebyggende hjemmebesøg.
Kirsten Dennig uddybede oplysningerne om BPA-ordningen, hvor der pt. pågår et arbejde med et
nyt lovforslag inden for samme område. Det betyder, at der har været dialog med ministeriet og KL
om erfaringer med ordningen og det kan betyde, at ny lovgivning vil overhale frikommuneansøgningen, så det ikke iværksættes som forsøg.
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2. Plan for Handleplan 2013
Hans Rasmussen præsenterede, hvordan der arbejdes for at sikre et samlet overblik over, hvad der er
af allerede igangsatte eller planlagte initiativer inden for handicappuljens midler. Med afsæt i det
overblik er planen på maj-mødet at drøfte, hvilke nye initiativer det kan være interessant at arbejde
videre med. Hans Rasmussen påpegede i den forbindelse, at der også ønskes indspil fra de
respektive fagområder i forhold til, hvad man realistisk vurderer at kunne gennemføre.
Steen-Suhr Knudsen supplerede med, hvordan der samtidig arbejdes med en ny runde for den
borgerrettede pulje til maj med behandling af ansøgninger i juni. Hans Rasmussen opfordrede til
tidlig annoncering og et arbejde med den tidligere idé om straksbevilling af ansøgninger.
Steen-Suhr Knudsen fremlagde ligeledes, hvordan der fortsat påtænkes en borgerinddragelse. De
tidligere borgermøder overvejes gennemført i en ny form for at få fat i nye målgrupper. Marie
Louise Gjern Bistrup foreslog særlig fokus på unge og en erfaringsdeling med bibliotekerne.
Forskellige muligheder for annoncering herunder brug af Facebook blev vendt og vigtigheden af at
kommunikation af denne vej skal være tilgængelig for alle før den iværksættes.
3. Høring Omlægning af Callisensvej – ny ydelsesbeskrivelse
Søren Bønløkke orienterede om, hvordan Social & Sundhed indstiller, at bofællesskabet
Callisensvej ændres til et midlertidigt botræningstilbud efter Servicelovens § 107.
Det drejer sig om, at det tidligere botilbud Kastanjely etableres som et tilbud med bo-træning for
autister. Bygningen har en indretning og størrelse, der gør den egnet til at fungere som midlertidigt
bosted, hvor beboere er i botræning i en tidsbegrænset periode.
Handicaprådet tilsluttede sig omlægningen og Socialudvalgets beslutning.
4. Forslag om venskabsby for Handicaprådet
Hans Rasmussen introducerede forslag om etablering af et venskabsbysamarbejde med et andet
Handicapråd - inspireret af venskabsbysamarbejdet mellem Frederiksberg og Odense kommuners
handicapråd. Hans Rasmussen foreslog at fx Vejle vil være en relevant venskabskommune, idet der
også her er et stort tilbud i stil med Bank-Mikkelsensvej, der kan give anledning til fælles
erfaringsudveksling, ligesom han havde opfattelse, at der arbejdes med mange spændende ting i
Vejle
Elisabet Sinding foreslog Frederikshavn, der arbejder med en handicapmedarbejder og er meget
aktive med tilgængelighed. Det blev også vendt hvordan de er kendte for deres ledsageordning.
Hans Rasmussen opfordrede til, at rådets øvrige medlemmer melder forslag ind til formanden senest
8. maj, hvor der er formøde til næste Handicaprådsmøde.
Hans Rasmussen vil der ud over undersøge indhøstede erfaringer om samarbejdet i Odense og
Frederiksberg kommunes Handicapråd.
5. Orientering fra formanden
• Nyt fra Tilgængelighedsforum
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Der har ikke været afholdt møde den seneste måned og var derfor ikke orienteringspunkter.
• Konference om inklusion i Københavns Kommune 8. april
Hans Rasmussen og Jacob Monies orienterede om Københavns kommunes konference om
inklusion, der både var en præsentation af, hvordan kommunen gør det godt og en drøftelse af,
hvordan tiltagene samtidig er udfordret.
• Konference om medborgerskab 13. maj i Odense
Konferencen er desværre fuldt booket, så de medlemmer der ønsker at deltage er på venteliste.
6. Spørgsmål og orientering fra DH
Ingen spørgsmål
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
• Sagsbehandlingstider på Kommunikationscentre
På baggrund af spørgsmål rejst på sidste møde i Handicaprådet orienterede Kirsten Dennig om,
hvordan sagsbehandlingstider på kommunikationscentrene ikke er omfattet af regulering og de
enkelte sagers behandlingstid fx afhænger af svartider fra speciallæger.
Hans Rasmussen problematiserede den manglende regulering og rejste ønske om, at problematikken
inddrages ved fremtidig indgåelse af aftaler på området. Jacob Monies fremlagde ønske om, at
Kommunikationscentrene bruger en skriftlighed i dialogen med borgere, så det bliver mere tydeligt,
hvad ventetiden forventes at være og hvorfor – fx om det skyldes ventetid fra en speciallæge.
•

Sagsbehandlingstider for ankestatistik

Som opfølgning på tidligere møders præsentation af statistik på ankesager på hjælpemiddelområdet
og spørgsmål rejst af rådet i forlængelse heraf, fremlagde Søren Bønløkke den samlede statistik for
ankesager i henholdsvis Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale nævn.
Sammensætningen af statistikken blev drøftet og ligesom sagsbehandlingstiderne på sager i
ankenævnene blev drøftet.
Det blev aftalt, at statistik for 2012 vil blive præsenteret, når der foreligger tal.
8. Eventuelt
Marie Louise Gjern Bistrup efterspurgte en rundvisning i Handicaporganisationernes Hus. Hans
Rasmussen oplyste, at der har været en tur derude i forbindelse med moderniseringsplanen ’Det
gode liv i nye rammer’ og det ved et besøg fra Handicaprådet vil være interessant at få ikke blot en
rundvisning, men en præsentation af byggeprocessen og overvejelser om planlægning og
tilgængelighed. Hans Rasmussen formidler gerne kontakt, hvis der er et ønske om at tage på besøg..
Der blev foreslået at invitere Byplanudvalget, Teknik-& Miljøudvalget m.fl. Berit Rask finder
relevant dato, hvor der aftales besøg.
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