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Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH – Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte 
Jørgen Brødsgård Thomsen, DH – Gentofte 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen  
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Kirsten Dennig, Afdelingschef, Social og Handicap myndighed, Social og Sundhed 
 
Fra forvaltningen: 
Thomas Bille, Direktør, Social & Sundhed 
Christian Madsen, Chefkonsulent, Fritid, Kultur og Unge 
Elsebet Schultz, Afdelingschef, Social og Handicap Drift, Social og Sundhed 
Rikke Barnholdt Hansen, Projektleder, Stab og Udvikling, Social og Sundhed 
Charlotte Fritz-Hansen, Leder, Visitationen, Social og Sundhed 
Kristian Kehler Rosenvold, Indkøbskonsulent, Økonomi 
Lasse Dreboldt Olsen, Projektmedarbejder, Børn, Unge og Fritid (referent) 
 
Afbud: 
Michael Holst, Planchef, Teknik og Miljø 

 
 
1. Oplæg om Børn og Skole v. Per Christensen 
  
Per Christensen, der er direktør for det nye opgaveområde Børn og Skole, var inviteret ind for at 
fortælle om det nye opgaveområde og hvilke indsatser der er på dette område. 

  
Der er overordnet set fem primære indsatser i 2015. Disse er: 

 Skolereformen 
 Bæredygtig struktur 
 Potentialejagt 
 Fællesskab 
 Digitalisering som accelerator 

  
Især fællesskab gør sig gældende i forhold til handicappolitik. I løbet af 2015, sammen med det 
politiske niveau, bliver strategien for fællesskaber tydeliggjort, for at sikre at alle børn og unge har 
mulighed for at være en del af et fællesskab. 

  

 
 

2. marts 2015 
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Jacob Monies spurgte ind til det mål, som omhandler 100 % af unge i uddannelse, hvad status var 
på denne målsætning. Til det svarede Per Christensen, at over 98 % af alle kommunens unge er i 
gang med et ungdomsforløb – hvilket er over landsgennemsnittet. 

  
Hans Rasmussen spurgte ind til det mål fra 2014, som omhandlede uddannelse af pædagoger. Om 
alle 100 pædagoger, som beskrevet i handleplan 2014, har været på inklusionsuddannelse? Per 
Christensen svarede, at alle 100 pædagoger har været på inklusionsuddannelse. 

  
Per Christensen fremhævede, at synlig læring er kompetencegivende. Det betyder, at alle børn, 
også med særlige behov, får stillet individuelle mål. I 2015 skal det undersøges nærmere, om der 
skal laves nogle specielt fællesskabsskabende indsatser. 
  
Hans Rasmussen pointerede til sidst, at det er vigtigt at få synliggjort pårørende. Forældre er de 
vigtigste støtter barnet og de skal med på råd når der skal laves en indsats omkring et barn. 
 
 
 
2. Høring af implementeringsplan for Socialpsykiatriplanen ”Det fælles grundlag” v. Elsebet 

Schultz og Kirsten Dennig 
 
Rikke Barnholt Hansen var inviteret ind, sammen med Kirsten Dennig og Elsebet Schultz, for at 
præsentere oplægget til implementeringsplanen til socialpsykiatriplanen.  

Socialudvalget godkendte i 2013 socialpsykiatriplanen ”Det fælles grundlag”, som er rammen for 
den fremtidige udvikling af kommunes tilbud til borgere med psykisk sygdom. Der lægges med 
planen op til en ændring af organisering af indsatsen i de eksisterende kommunale og selvejende 
tilbud med afsæt i en rehabiliterende og inkluderende tilgang. 

En projektgruppe har udarbejdet et oplæg til en konkret implementeringsplan for den del af Det 
fælles grundlag, der handler om omlægning af indsatsen i de eksisterende socialpsykiatriske 
tilbud. Projektet har været organiseret i en række temagrupper, som har arbejdet på at afklare og 
beskrive en række konkrete forhold, der indgår i et samlet oplæg til implementeringsplan.  

De socialpsykiatriske tilbud i Gentofte Kommune vil også fremadrettet bestå af en bred vifte af 
fleksible og varierede tilbud med en række kerneydelser, som leveres inden for en samlet 
tilbudspalette, der sikrer rum til udvikling i forhold til borgernes konkrete behov, og samtidig 
imødekommer den forventede udvikling og efterspørgsel på området. 

Handicaprådet spurgte ind til anvendelsen af Drosselbo, hvor til Elsebet Schultz svarede, at der er 
planer om at samle Socialpsykiatrisk Team, iGenbrug fra JAC samt hjemmevejlederteamet på 
Drosselbo. Det vil tidligst ske efter sommerferien. 

Angående takstdifferentiernig blev det forklaret, at kommunen allerede anvender 
takstdifferentiering, blandt andet på Job og Aktivitetscentret, og at det ikke har givet anledning til 
problemer.  
 
Fra Handicaprådets side pegede formand hans Rasmussen på, at man så frem til at pårørende 
inddrages i selve implementeringen af planen.  
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3. Høring om hjælpemidler v. Carsten Pedersen 
 
Kristian Kehler Rosenvold mødte op i stedet for Carsten Pedersen og blev suppleret af 
Charlotte Fritz-Hansen i høringen af udbuddet om kropsbårne hjælpemidler. Handicaprådet 
havde enkelte opklarende spørgsmål angående generelle kravspecifikationer med et enkelt 
høringssvar. 
 
Generelle bemærkninger 

 
Om 2.2.6.1. Krav til tilbudsgivers medarbejdere med direkte kontakt 
Bemærkning: Er det ikke kommunens medarbejdere, der har observations- og 
meddelelsespligt? Charlotte og jeg forklarede, at det er helt almindeligt at der i 
udbudsmaterialet står, at den private leverandør har denne pligt, da den udfører opgaven for 
kommunen. Det tog rådet til efterretning. 
 
Om 2.2.9.1. Kommunens beføjelser 
Bemærkning: I andet afsnit står der, at: ”Tilbudsgiver må ikke selv tage initiativ til fornyelse af 
et hjælpemiddel.” Charlotte og jeg forklarede, at det er kommunen der giver bevillingen. 
Tilbudsgiveren kan derfor ikke agere egenrådigt. Det tog rådet til efterretning. 
 
 

Høringssvar til generelle kravspecifikationer 
Alt skriftlig kommunikation skal være tilgængeligt elektronisk og skal overholde de 
internationale retningslinjer for tilgængelighed på internettet, WCAG.  

 
Kompressionsstrømper 
Ingen bemærkninger 
 
Brystproteser 
Ingen bemærkninger 
 
Parykker 
Ingen bemærkninger 
 

4. Handicappolitikken Handleplan 2015 v. Christian Madsen 
 

Christian Madsen præsenterede oplægget til handleplanen og processen bag handleplanen. 
Handleplanen er blevet til på den måde, at opgaveområderne er blevet bedt om melde indsatser 
og projekter ind, som de ønskede at arbejde med i 2015. Disse er blevet kvalificeret via drøftelser i 
den tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forskellige sektorområder, og der er 
sikret koordinering af indsatserne – således er det store inklusionsprojekt med indsatser på Skole-, 
Kultur- og Fritidsområdet opstået gennem disse drøftelser. 
  
Handicaprådet gav sin opbakning til udkastet til Handicappolitikkens Handleplan 2015 og havde 
følgende konkrete bemærkninger: 
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1.       Diverse forkortelser bedes skrevet fuldt ud eller forklares første gang de anvendes. 

2.       Indsatsen med at gøre handicappolitikken synlig udadtil ønskes prioriteret fremadrettet 
og i relevant omfang via de konkrete indsatser i handleplanen. 

3.       Handicaprådet konstaterede, at der i handleplanen er et naturligt fokus på de borgere 
med handicap, der modtager ydelser fra kommunen. Det er ønsket, at der ved 
udarbejdelse af kommende handleplaner lægges større vægt på indsatser rettet mod 
øvrige borgere med handicap. 

4.       Handicaprådet pegede på, at det bør overvejes om handleplanen under tema nr. 6 ”Bolig 
og lokalsamfund”, der knytter sig til Bank Mikkelsensvej byggeprocessen, reelt igangsættes 
et år for tidligt og således bør vente til handleplan 2016. 

 
 

5. Handicaprådets Årsberetning 2014 v. Lasse Olsen 
 

Hvert år bliver der udarbejdet en årsberetning, der gennemgår de aktiviteter, som Handicaprådet 
har deltaget i, som et samlet oversigt over temaer, høringer med mere, som har været på 
dagsordenen i Handicaprådet. Til nuværende udkast havde handicaprådet følgende 
bemærkninger: 
 

- Forsideillustrationen kunne erstattes med et billede fra en af de aktiviteter, som der har 
været i løbet af 2014. 

- På siden om historier om de handicappolitiske indsatser, kunne de angivne historier være 
bredere end kun at omhandle børne- og fritidsområdet. 

- Der kan laves et afsnit i beretningen om nogle af de ting, som handicaprådet har været 
med til at udrette, som fx skift af ældrebolig. 

- Der skal være en oversigt over de sager og projekter, som medlemmer af handicaprådet er 
en del af, som fx § 17.4 udvalg. 

 
6. Orientering fra formanden 

 
- Nyt fra tilgængelighedsforum 

 
- Gentoftegade: Tilgængelighedsforum har besigtiget Gentoftegade og har påpeget en 
række ting, som ikke er hensigtsmæssige ved renoveringen og har været i dialogmed 
embedsmænd om, hvordan dette kan ændres. 
 
- Nye medlemmer: Tilgængelighedforum har fået nye medlemmer fra Seniorrådet og fra 
forvaltningen. 
 
- Mødeplan for Handicaprådet 2015: Sekretæret har udarbejdet en mødeoversigt for 
handicaprådsmøderne i 2015. 
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7. Spørgsmål og orientering fra DH 
 

- Henvendelse fra LEV: Handicaprådet havde modtaget en mail fra Landsforeningen LEV, 
hvori foreningen gør handicaprådet opmærksom på, at Socialminister Manu Sareen, har 
opfordret handicaprådene i Danmark til at holde øje med hvad kommunerne foretager sig 
ift. ledsagelse efter serviceloven. 

 
- Forældrebetaling ved ophold på døgninstitution: Af lovgivningen fremgår (Servicelovens § 

159, Socialministeriets bekendtgørelse nr. 498) at forældrene som udgangspunkt skal 
betale for udgifterne ved deres børns ophold på døgninstitution. 
Det fremgår samtidig, at der kan meddeles hel eller delvis fritagelse for betaling, såfremt 
opholdet har et udpræget behandlingssigte forstået som et massivt behandlingsbehov, der 
har stået på over en længere periode, og hvor der er udsigt til udvikling af ikke ubetydeligt 
omfang. 
I Gentofte Kommune vurderes som udgangspunkt, at børn og unge som anbringes på 
kommunens handicapinstitutioner har et udpræget behandlingsbehov, og der er aktuelt 
ikke forældre til børn og unge på disse institutioner, som er sat i betaling. 

 
- Anmodning angående referat: DH – Gentofte så gerne, at referaterne fra 

handicaprådsmøderne blev udfærdiget hurtigere – gerne inden 14 dage fra 
mødeafholdelse.  

 
8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

- På opfordring fra Seniorrådet er der blevet udarbejdet en oversigt over, hvordan borgere i 
Gentofte er fordelt geografisk ud fra alder. Især de ældste borgere samles i klynger. 
 
Handicaprådet efterspurgte muligheden for, om det var muligt at lave en lignende oversigt 
for borgere med handicap. Det ville dog ikke være muligt, da handicap ikke registreres og 
at det kun ville være borgere, der er tilknyttet en institution, der vil fremgå en sådan 
oversigt. 

 
9. Eventuelt 

 
Intet 
 


