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Referat fra møde i Handicaprådet den 17. december 2018 
Til stede 

Jan Chr. Mollerup, DH Gentofte  

Jacob Monies, DH Gentofte  

Ina Ringgard Sørensen 

Mitzi Reinau, DH Gentofte 

Elisabet Sinding, DH Gentofte  

Ulrik Borch, kommunalbestyrelsen 

Louise S. Bøttkjær, kommunalbestyrelsen 

Ole Stephensen, kommunalbestyrelsen  

Søren Kjellerup, chef for Sociale Institutioner og Familiepleje  

Michael Holst, Planchef, Plan og Byg 

 

Fra forvaltningen o.a.  

Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed 

Anne Emborg, chefkonsulent Erhverv, Beskæftigelse og Integration 

Lone Jørgensen, afdelingschef Pleje og Sundhed Myndighed 

Christian Madsen, chefkonsulent, BSKUF 

Berit Rask, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent) 

1. Beskæftigelsesplan 2019-2020 

Anne Emborg indledte med en kort præsentation af processen bag den nye 2 årige beskæftigelsesplan, 
der er er blevet til ved en bredere involvering end tidligere med interne workshops og Sparringslab, hvor 
bla. Hans Rasmussen og Mitzi Reinau deltog. Planen er udviklet med afsæt i regeringens mål og vil blive 
justeret i 2019 ift. nye mål fra ministeren.  

Det blev præsenteret, hvordan der er sammenhæng ift. ministermål for borgere med handicap og 
Gentofte kommunes mål og fokus herunder, at andelen af borgere på ledighedsydelse skal falde, en 
kommunal indsats med at få fleksjobbere i arbejde og indsatsen med at bistå fleksjobbere med at finde 
job. En indsats der både rettes mod virksomheder og borgere og en indsats hvor der lægges vægt på et 
mulighedsperspektiv fremfor en begrænsningsperspektiv.  

Herefter blev Jobcentres organisering og praksis i Jobcenteret i det daglige præsenteret. Hvordan 
nøglepersoner med specialistviden på området indgår på forskellig vis ift. forskellige borgergrupper. Der 
er bl.a. nøglepersoner med indgående kendskab til de handicapkompenserende ordninger, og de 
muligheder ordningerne giver for beskæftigelse.  

Blandt andre initiativer er pilot-projekt Refleks, der skal fremme match mellem fleksjobbere og 
virksomheder både via en digital platform og ved fysiske arrangementer. Projektet præsenteres 
nærmere på januar-mødet i rådet.  

Der er sendt ansøgning til STAR-pulje for udvikling i fleksjob II med henblik på at iværksætte en intensiv 
jobrettet indsats for at få borgere på ledighedsydelse i fleksjob og skabe progression i jobbet for borgere 
i fleksjob på 10 timer eller under. Det er forventningen, at der kommer svar retur på ansøgningen i løbet 
af december.  
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Handicaprådet spurgte herefter ind til antal og mål for det ansøgte tiltag. Det blev oplyst, at det er 
estimeret til at bringe 120 borgere igennem en indsat over 1½-2 år med henblik på forbedring af deres 
beskæftigelsessituation. Der er ikke yderligere specifikke mål.  

Handicaprådet spurgte ind til og fik oplyst at beskæftigelsessituationen i Gentofte Kommune ligger godt 
med øvrige kommune for disse målgrupper – men formålet med indsatsen er en forbedring.  

Herefter drøftede Handicaprådet problemstillingen med beskæftigelse for borgere med handicap. Det 
blev oplyst, at der nedsættes en arbejdsgruppe under Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor DH sammen med 
LO og Dansk Arbejdsgiverforening skal udrede mulighederne for et Handicapcertifikat, der vil kunne 
medvirke til hurtigere tildeling af hjælpemidler og andre støtte foranstaltninger, der kan være afgørende 
for den enkeltes beskæftigelse i en konkret situation med en jobåbning.  

Formanden fremhævende behovet for indsatserne idet de aktuelle ledighedstal viser en 
ledighedsprocent på 18,2% for fleksjobbere og dermed markant højere end det generelle ledighedstal 
på 2,9 procent i Gentofte kommune. Det blev drøftet, at statistikken også afspejler, at der er flere og 
flere borgere, der får tildelt ressourceforløb der kan betyde, at flere får tilkendt fleksjob.  

Handicaprådet spurgte ind til antal fleksjob på kommunens arbejdspladser. Antallet kunne ikke oplyses 
på stående fod. Der blev spurgt ind til brugen af faktahæftet: Gentofte Kommune som arbejdsplads for 
medarbejdere med et handicap. Det blev oplyst, at der arbejdes med det via kommunens med-udvalg.  

Afslutningsvis takkede formanden for indlægget og oplyste, at rådsmedlemmerne samt den lokale 
afdeling af Danske Handicaporganisationer gerne bidrager i arbejdsgrupper vedrørende området. 

 

2. Aktivt idrætsliv for borgere med funktionsnedsættelse v. chefkonsulent Christian Madsen 

Christian Madsen præsenterede baggrunden for Idræt for alle. Før 2014 bar indsatsen præg af 
enkeltstående indsatser. Med Idræt for alle blev indsatserne styrket via en mere samlet og styrket 
tilgang samlet om 4 hovedindsatser. De respektive indsatser blev uddybet herunder hvordan der 
arbejdes med at gøre det lettere at finde eksisterende idrætstilbud til borgere med 
funktionsnedsættelser. Det blev præsenteret hvor og hvordan der kommunikeres via hjemmesiden både 
til borgere og foreninger. Tiltaget Foreningsspringbræt blev uddybet herunder etableringen af 
Brobyggerne og samarbejdet med Espelunden i Rødovre. Tiltag for de mest udfordrede i form tiltag med 
rekvisitter, inspirationskatalog, inspirationsdage og etablering af sansemotoriske miljøer samt tiltag til at 
få de almene foreninger til at inkludere og etablere særhold mm. 

Handicaprådet roste de mange flotte tiltag og stillede få uddybende spørgsmål blandt andet til 
formidling af de flotte tiltag idet oplevelsen er, at for få borgere benytter sig af de mange gode 
muligheder. Det blev bla. oplyst, at der formidles i Gentofte Lige Nu, i Sundhedsplejen, i 
Forældreforeningen og på Kompetencecentrene.  

3. Orientering fra formanden 
 Orientering om at DH Gentofte har indstillet Eva Dam som ny kandidat til Handicaprådet, som 

afløser fra Kathia Schierning.  

 Orientering om efter hvilken procedure DH-Gentofte tilstræber at udvælge repræsentanter og 
personlige stedfortrædere til Handicaprådet. I tilknytning hertil blev en pjece vedr. inddelingen af de 
4 grupperinger af handicaporganisationerne - udarbejdet af Danske Handicaporganisationer centralt 
- omdelt. 

 Drøftelse af Årsberetning for 2018. Det overvejes, hvorvidt en sådan skal udarbejdes set i lyset af 
forventede antal læsere og inspireret af, at fx Seniorrådet ikke længere udarbejder en sådan. Der 
blev truffet beslutning om at udarbejde 1-2 sider opsamling om hovedpunkter i rådets arbejde 2018. 
Input til hvad det kan være bedes fremsendes til formandskab eller sekretær senest 6. januar. 
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 Deltagelse i Årsmøde i Det Centrale Handicapråd 5. februar. Ønske om tilmelding sendes til 
formanden og sekretæren snarest muligt mhp. afklaring af antal deltagere og evt. prioritering. 
Aktuelt har Hans og Mitzi meldt ønske om at deltage.   

 Orientering om finanslovsaftalen, som indeholder forsøg med ledsageordning for borgere over 67 år 
med synshandicap.  

4. Spørgsmål og orientering fra DH 
 Spørgsmål om egenbetaling på akutpladser? Rejst af formandskabet på foranledning af udtalelse fra 

kammeradvokaten. Helene orienterede om, at der ikke er enighed mellem KL og Ældre- og 
Sundhedsministeriet/kammeradvokaten i sagen. I Gentofte kommune er det kommunens vurdering, 
at vi ikke har akutpladser som Kammeradvokaten og Ministeriet definerer dem. Vores 
akutsygeplejeopgaver løses af et udkørende akutteam. Ved ophold på kommunens midlertidige 
pladser opkræves egenbetaling. Handicaprådet drøftede udfordringerne ved at gøre sig bekendt 
med betaling ved ophold på pladser på Tranehaven. Til referatet vedlægges den pjece borgerne 
modtager, når de indlægges på Tranehaven, hvor egenbetaling fremgår. 

 Spørgsmål om venteliste på boliger for unge med handicap. Lone Jørgensen oplyste, at der ikke 
aktuelt er helt unge på ventelisten, men en borger på 34 år og en på 39 år.   

 Spørgsmål til retningslinjer for vedligehold og reparation af hjælpemidler? Lone Jørgensen oplyste at 
man ved tildeling af genbrugshjælpemidler underskriver en udlånserklæring ift. hvad man kan og 
skal gøre. Digitale hjælpemidler leveres i mange tilfælde i samarbejde med kommunikationscentret. 
Der er ofte tegnet en leverings og serviceaftale og reparationer og udskiftninger vil der for ske via 
kommunikationscenteret. Handler det om dæk og slanger til kørestole er der regler for udskiftning i 
udlånserklæringen. Handicaprådet drøftede udfordringerne med at skaffe sig information om 
reglerne på området og bedre kommunikation om serviceaftale for vedligehold med 
leverandørerne. Det er ønskværdigt, at det ved bevilling skriftligt oplyses hvilken aftale om 
vedligehold, der er på et givent hjælpemiddel. Lone bringer budskabet videre.  

 Orientering om deltagelse i et politisk dialogmøde afholdt i november af KKR, hvor flere 
handicaprådsmedlemmer og repræsentanter fra kommunen deltog sammen med 120 deltagere fra 
andre kommuner. Under drøftelserne af de enkelte oplæg hæftede man sig i Mitzi Reinaus gruppe 
især ved undersøgelsen fra PWC, hvoraf det fremgår, at der er evidens for at spotte den sociale arv 
fra 2. klasse. Dette gør sig også gældende i forbindelse med konstatering af ordblindhed og Downs 
syndrom, hvor eleverne efter indskolingen pludselig udvikler sig eksplosivt, når de bliver i stand til 
på egen hånd at erhverve sig viden.  

 Mitzi foreslog, at man med denne indsigt lavede et pilotforsøg i Gentofte, hvor man med øgede 
ressourcer fra Handicappuljen prøvede at fokusere på udfordringerne på dette klassetrin. 

 På mødet rejste Jan Mollerup spørgsmål om, hvordan erfaringerne er med, at borgere bruger 
muligheden for at tilkøbe sig ekstra ferie i botilbud. Forvaltningen undersøger. 

 Mitzi orienterede om arbejdet med at sikre information til borgerne om tilgængelighed i offentlige 
bygninger. Med udgangspunkt i udsendelsen af Oplysningsforbundenes kataloger her ved juletid er 
det ved mellemkomst fra Folkeoplysningsudvalget lykkedes at indsætte et link til God Adgang på 
arrangementsiden på www.gentofte.dk  ved et feed fra KultuNaut. Efterfølgende har DH-Gentofte 
nedsat en arbejdsgruppe, der vil se nærmere på, hvor let det er at orientere sig på siden med 
henblik på at udarbejde en kort redegørelse. 

 

5. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
 Ny Handicappolitik på gaden. Christian Madsen omdelte den nye politik på mødet og man er 

velkommen til at rekvirere flere ved behov. Der er allerede omdelt 200 i forvaltningen. Politikken 
kan også hentes på http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Politikker/Handicappolitik 

 Status Handicappolitikkens Handleplan 2019. Udkast sendt til direktionen inklusiv de 10 
projektforslag fra Handicaprådet. De fem af dem er direkte indarbejdet mens timingen ikke er 

http://www.gentofte.dk/
http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Politikker/Handicappolitik
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korrekt for andre og nogen kræver mere proces for at være klar til handleplaninitiativ. Planen 
sendes til formandskabet efter direktionens behandling.  

 Husk Rundvisning for Handicaprådet og kommunalbestyrelsen på Bank Mikkelsens Vej den 22. 
januar kl. 16-17. Tilmelding til sekretæren.  

 Plan for møder i Handicaprådet 2019 udsendt. Drøftelse af placering af tema-møde i foråret i stedet 
for et rådsmøde i påskeugen. Der var opbakning til at afsøge mulighederne. 

6. Eventuelt 
Formanden takkede for godt samarbejde i året der er gået og takkede for velvilje og engagement 
hos alle bidragyderne til rådets møder og ønskede afslutningsvis alle en god jul og et godt nytår.  
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