Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 19. december 2011
Tilstede:
Hans Rasmussen, DH - Gentofte
Frede Buchardt, DH – Gentofte
Jacob Monies, DH – Gentofte
Elisabet Sindig, DH - Gentofte
Hanne Peylecke, DH – Gentofte
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen
Fra forvaltningen:
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed
Jette Harvig-Jensen, indkøbskonsulent, Indkøb
Elsebet Schulz, afdelingschef Social & Handicap Drift
Marlene Hansen, udviklingschef Social & Handicap Drift
Knud Nordentoft, pædagogisk chef i Børn, Unge & Fritid
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge & Fritid
Mette Rasmussen, Børn, Unge & Fritid
Signe Harboe, Børn, Unge & Fritid
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent
Afbud
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH-Gentofte i stedet repræsenteret ved stedfortræder Hanne Peylecke
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen
Niels Christian Kofoed, chef Park & Vej
1) Høring af fælleskommunalt genudbud af stomi og urologi v. Klaus Hansen og Jette HarvigJensen
Jette Harvig-Jensen præsenterede kort udbuddet, der er udarbejdet i tæt samarbejde med fagpersoner og
nu udbydes i samarbejdet med 4 andre kommuner.
Handicaprådet drøftede kort udbuddet og har ingen indvendinger mod det fremsendte høringsmateriale.
Hans Rasmussen pointerede, at han gerne så længere frister på disse høringer af udbud af indkøb, især
når der er tale om tilbagevendende udbud, så der er mulighed for at nå at afklare med baglandet,
hvorvidt der er kommentarer.
2) Opfølgning på Perspektivplanen
a. Høring vedrørende ændring af målgruppen til bofællesskabet Josephinehøj inden behandling i
Socialudvalget
Elsebet Schulz præsenterede, hvordan der er konstateret et behov for bofællesskabspladser til unge over
18 år med lettere udviklingshæmning. For at imødekomme behovet er det planen, at Bofællesskabet
Josephinehøj i de kommende år ændrer beboersammensætning til yngre beboere. Josephinehøj er pt

sammensat af ældre borgere med udviklingshæmning. For at kunne stille de unge og deres pårørende i
udsigt, at Josephinehøj gradvist bliver et bofællesskab for unge, ønskes en politisk tilkendegivelse af, at
satsningen fremover fortrinsvis er at tilbyde pladserne til unge.
Handicaprådet spurgte ind til forskellige elementer i de forskellige tiltag i overgangsperioden og
tilsluttede sig herefter ændringen af målgruppen.
b. Redegørelse for processen frem mod Socialpsykiatriplanen incl. medlem til referencegruppe
Marlene Hansen indledte punktet med at præsentere, hvordan en række ændrede behov og
problemstillinger i forhold til pladser og tilbud for socialt udsatte voksne og mennesker med
sindslidelser har ført til, at der udarbejdes en ny samlet plan for socialpsykiatrien. Et arbejde der sættes
i gang uafhængigt af, hvorvidt frikommuneforsøget iværksættes.
I arbejdet med socialpsykiatriplanen ønskes en repræsentant fra Handicaprådet i en referencegruppe.
Tiltaget blev kort drøftet, hvorefter Handicaprådet gav tilsagn om at være repræsenteret i
referencegruppen. Hans Rasmussen vil melde tilbage, hvem der bliver repræsentant.
c. Kick off-arrangementet i.f.m. samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune på
autismeområdet
Elsebet Schulz præsenterede kort det afholdte arrangement og undskyldte samtidig, at der ikke var fuld
tilgængelighed. Arrangementet bød på et oplæg om autisme ved Jannik Beyer, Servicestyrelsen.
Handicaprådet drøftede, hvordan det var et meget berigende og informativt oplæg som der også er
ønske om kan gentages i regi af Handicaprådet i Gentofte.

d. Redegørelsen for processen vedrørende Moderniseringsplanen
Elsebet Schulz orienterede om, hvordan arbejdet med perspektivplanens moderniseringsplan for sociale
institutioner og botilbud indeholder en række opgaver og vil involvere forskellige interessenter i
arbejdet med at definere, hvor og hvordan der skal ske en modernisering. I arbejdet inviteres
Handicaprådet til at stille med en repræsentant til referencegruppen.
Processen vedrørende Moderniseringsplanen blev drøftet og afsluttet med tilsagn fra Handicaprådet om
at være repræsenteret i arbejdet. Hans Rasmussen vil melde tilbage, hvem der bliver repræsentant.
e. Generel status vedrørende Perspektivplanens anbefalinger
Elsebet Schulz orienterede kort om status på Perspektivplanen og at der arbejdes på at etablere et mere
dynamisk værktøj til løbende at følge, hvordan det går med perspektivplanens anbefalinger og tiltag.
Handicaprådet spurgte kort ind til initiativer i anbefalingerne. Der blev spurgt uddybende ind til det
konkrete tiltag med en tovholderfunktion i det komplekse forum. Kirsten Dennig udbyggede tankerne
bag initiativet, der skal sikre bedre koordinering og oplevet sammenhæng for borgeren. Handicaprådet
udtrykte klar støtte til initiativet.

3) Handleplan 2012
Steen Suhr-Knudsen introducerede drøftelsen af de forestående projekter og indsatser i Handleplan 2012.
I forlængelse af tidligere spørgsmål fra rådet blev især initiativet med en konference om Social
innovation uddybet.
I drøftelsen blev det præciseret, at det formulerede forslag om IT-frivillige ikke skal indgå i Handleplan
2012. Der skal i stedet formuleres et initiativ, der omhandler frivillighed på handicapområdet generelt.
Samtidig blev det i drøftelsen præciseret, at der på rådets møde i januar vil være en uddybning af,
hvordan evalueringen af handicappolitikken skal gennemføres.
Handicaprådet støttede den resterende del af Handleplanen 2012.

4) Oplæg om ny skolevision Læring uden grænser
Knud Nordentoft præsenterede, hvordan kommunalbestyrelsen har besluttet en unik og ambitiøs vision
for børn og unges læring i Gentofte Kommune kaldet ’Læring uden grænser’. Visionen bygger på to
hovedelementer:
• Børn og unge lærer uden grænser – de udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer
maksimalt.
• Voksne indretter strukturer og organisationen, så de til enhver tid fremmer børns læring.
Visionen tager udgangspunkt i de tre begreber faglighed, fællesskab og fremsyn og opstiller der ud over
fem overordnede mål for de opgaver børn, unge, forældre, medarbejdere, ledere og politikere skal løfte
for at realisere visionen.
Oplægget blev kort drøftet og karakteriseret som meget visionært og ambitiøst med store forventninger
til blandt andet forældrene. Det blev især drøftet, hvordan der kan være behov for forventningsafstemning i relation til forældrene – også når det gælder inklusion og ansvar for at sikre socialt
fællesskab.
Punktet blev afsluttet med en kort tilkendegivelse af, hvordan processen for at realisere visionen som
udgangspunkt vil være nytænkende. Handicaprådet ser frem til at følge og bidrage til det videre arbejde
med realisering af visionen.
5) Handicaprådets årsberetning
Punktet blev udskudt til januar.
6) Orientering fra formanden.
 Nyt fra Tilgængelighedsforum
Der har ikke været møde siden sidst og er derfor ingen orienteringspunkter
 Julemarked i rådhushallen
Markedet blev oplevet som meget velbesøgt.
 Ny folkeoplysningspolitik
Der er udsendt en ny politik, som vil blive behandlet på januar mødet i Handicaprådet.

7) Spørgsmål og orientering fra DH.
Ingen punkter
8) Orientering fra forvaltning og fagudvalg.
 Resultat af udbud af tøjvask. Det er blevet politisk besluttet at aflyse udbuddet af tøjvask. Det
betyder at borgere der er visiteret til hjælp til tøjvask fortsætter under den nuværende ordning.
 Mødeplan for 2012 er fremsendt. Møderne vil som vanligt blive afholdt 3. mandag i hver måned
undtaget juli og med en mindre justering i oktober, så mødet afholdes ugen efter efterårsferien.
9) Eventuelt
 Næstformand Frede Buchardt oplyste, at han bla. pga. alder ønsker at trække sig fra arbejdet i
Handicaprådet. Frede udtrykte, at det har været et meget spændende arbejde som han nok kommer
til at savne, men at tiden er til andre prioriteringer. Rådsmedlemmerne udtrykte stor tak til Frede for
gode og lærerige drøftelser i årene og et ønske om at trække på Frede, når fx emner om pårørende
er til drøftelse. Det blev kort drøftet, hvem der kan og ønsker at være næstformand i rådet. Det blev
besluttet at vente med afklaring til det nye år.


Kirsten Dennig orienterede om et nyt initiativ og samarbejde, der sættes i værk for at sikre bedre
overgange for psykisk syge borgere, når de skifter mellem tilbud fra henholdsvis hospitaler,
regionen og i kommunerne. Handicaprådet fik uddelte en folder om samarbejdet, der er etableret
ml. region, hospitaler og kommuner.



Deltagelse i Servicestyrelsens konference Handicap fremadrettet blev vendt. Konferencen afholdes
7. februar i Odense. Flere ønsker at deltage ligesom flere fra forvaltningen deltager.

