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Referat fra møde i Handicaprådet den 18. februar 2019 
Til stede 

Jan Chr. Mollerup, DH Gentofte  

Jacob Monies, DH Gentofte  

Elisabet Sinding, DH Gentofte  

Eva Dam, DH Gentofte 

Ina Ringgard Sørensen, DH Gentofte 

Ulrich Borch, Kommunalbestyrelsen 

Louise S. Bøttkjær, kommunalbestyrelsen 

Anita Bahnsen, chef for Social&Handicap Myndighed  

 

Fra forvaltningen o.a.  

Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed 

Anders-Peter Østergaard, direktør Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) 

Anna Alsing Friberg, Idrætskonsulent, SUS Tværgående Konsulentunderstøttelse, BSKUF 

Peter Normark Kirsch, koordinator og sekretær Tilgængelighedsforum, Park og Vej, Proces og Projekt 

Christian Madsen, chefkonsulent, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 

Berit Rask, konsulent i Social & Sundhed (referent) 

0. Indledning 
Handicaprådet indledte mødet med 1. minuts stilhed til ære og minde for Ole Stephensen. 
 
Herefter blev der budt velkommen til de nye medlemmer i rådet henholdsvis Eva Dam, DH Gentofte og Anita 
Bahnsen, Social & Handicap Myndighed, Gentofte kommune og takket for Mitzi Reinaus indtræden og 
indsats, som personlig stedfortræder i forbindelse med Kathia Schiernings udtræden.  

1. Camille husene  
Direktør Anders-Peter Østergaard indledte med en præsentation og status jf. orientering på tidligere 
rådsmøde om tilsynsbesøg på Camille-husene og efterfølgende omtale i artikler i Berlingske Tidende. 

Jf. udsendte bilag med Redegørelse vedr. Camille-husene er der en bred vifte af punkter, der indgår i 
den samlede vurdering af en række kritisable forhold på Camillehusene. Det omhandler både gældende 
regler, arbejdsmiljø samt ledere og medarbejdernes kompetencer.  

Det er forhold kommunen tager særdeles alvorligt. Der er derfor taget en række nødvendige skridt for at 
sikre, at forholdene på Camillehusene bringes i orden. Som følge heraf er der indgået en 
fratrædelsesaftale med forstanderen og indsat en midlertidig bemanding af posten via samarbejde med 
Social & Handicap Drift på voksen-området og Botilbud Blomsterhusene, der også er beliggende på Bank 
Mikkelsens-Vej området. Den konsulent-faglige støtte fra SIFA til Camille-husene er øget, ligesom 
sundhedsfaglige kompetencer fra Social & Handicap Drift bidrager. Endvidere er der indgået en 
fratrædelsesordning med Søren Kjellerup, leder af SIFA. 
 
Handicaprådet takkede for redegørelsen og fandt det rigtig godt, at der bliver taget fat om de kritisable 
forhold. Det blev fundet bekymrende, at en sådan sag kan udvikle sig. Der blev spurgt ind til, hvorvidt og 
hvordan kommunen tager hånd om at følge og rettidigt opdage, så lignende situationer udgås at udvikle 
sig i andre tilbud og institutioner på området.  
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Både Anders-Peter Østergård og Helene Rasmussen bidrog med vurdering af, at det opleves som en 
særlig situation på Camille-husene, hvor der både er tale om kritiske forhold ift. arbejdet med 
sundhedsfaglige standarder og ift. arbejdsmiljøet generelt.  
Det er nyt, at sociale institutioner også får risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det 
foranlediger opmærksomhed for tilbud og institutioner i de fleste af landets kommuner således også i 
Gentofte. For Camille-husene er det en kombination af flere kritiske forhold, der gør sig gældende, og 
det forventes ikke at gøre sig gældende for andre tilbud og institutioner i kommunen.  
 
Det blev drøftet, hvordan kommunen er opmærksom på og kan arbejde med tidligt og hurtigt at kunne 
opfange, hvis sådanne forhold udvikler sig på lignende tilbud. Der blev orienteret om, at kommunen på 
voksen-området igennem længere tid fx har arbejdet med risikobaserede tilsyn fra embedslægen. Og 
der bliver set på en systematik til fremadrettet hurtigere at kunne fange op på en sådan situation.  
 
Handicaprådet foreslog at inddrage pårørenderådene som en vej til at opfange problempunkter. Det 
blev herefter drøftet, hvordan der indgår forskellige kvalitetsparametre og perspektiver til vurdering af 
et givent tilbud, og hvordan det også handler om at sikre en tæt og velfungerende dialog og udveksling 
af synspunkter m. bla. pårørende, medarbejdere og ledelse.  

Handicaprådet spurgte afslutningsvis ind til, hvordan der arbejdes med afklaring af ledelsesudfordringer 
i en given institution. Det blev orienteret om, hvordan der er forskellige kilder, der indgår i at afdække 
opmærksomhedspunkter, der skal udløse advarselslamper – et arbejde også kommunens HR-område er 
involveret i.  

2. Høring af Høring af Facilitetsstrategi og revideret Folkeoplysningspolitik   
Idrætskonsulent Anna Alsing Friberg med en præsentation af facilitetsstrategien, der er den første af sin 
slags i kommunen og udspringer af idræts- og bevægelsespolitikken. Den er blevet til i en proces i 
efteråret 2018 med blandt andet brugermøde og drøftelser i kommunen. Det blev herefter præsenteret 
og uddybet, hvordan strategien indeholder 4 hovedområder og herunder en række målsætninger og 
indsatser samt et tilhørende Idekatalog. 

Handicaprådet takkede for præsentationen. Handicaprådet fandt det en udmærket strategi, hvor det 
var godt at se, hvordan inklusion er tænkt ind i. Handicaprådet bifaldt strategien og roste, at den skaber 
muligheder for at borgere med et handicap kan være inkluderet. 

Herefter præsenterede Anna Alsing Friberg Folkeoplysningspolitikken, der er en revision af den 
eksisterende politik blandt andet baseret på et brugerseminar. De væsentligste ændringer i den 
reviderede politik blev præsenteret, herunder en ny fokus på de 3 områder; demokrati, fællesskab og 
involvering. Der sættes også øget fokus på anerkendelse af frivillige og på at opnå, at flere ikke aktive 
borgere deltager i de folkeoplysende aktiviteter.  

Handicaprådet fandt det glædeligt, at der er tænkt i handicapområdet borgergrupper. Den revidere 
politik vurderes som et godt oplæg. Den fremadrettede opgave vil være at motivere borgere – inklusiv 
borgere med handicap til at komme i gang. Handicaprådet fremhævede, hvordan det ikke alene kan 
være fysiske men også psykiske barriere, der skal have opmærksomhed på vej til at opnå flere aktive 
borgere.  

3. Status på projekter i regi af Tilgængelighedsforum 
Sekretær for Tilgængelighedsforum Peter Normark Kirsch præsenterede porteføljen af projekter i regi af 
Tilgængelighedsforum finansieret af Tilgængelighedspuljen. Af forskellige årsager har der været behov 
for at udskyde eller forlænge en række projekter og tiltag fra tidligere år, hvorfor der er overført en del 
midler til 2019. Det giver et samlet budget for 2019 på ca. 5.46 mio. kr., hvoraf der er planlagt projekter 
for ca. 5 mio. kr.  
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De specifikke projekter blev herefter gennemgået. Blandt de økonomiske største projekter er toilet-
forbedringer ved grønne anlæg og på kirkegårde. Blandt mindre projekter, der bygger videre på arbejdet 
med Universelt Design og Wayfinding er projekter i Kommuneservice og på Tranehaven. Der er projekt 
med en badevenlig badebro ved Charlottenlund fort og projekter, der omhandler busramper, ramper og 
træbro og projekter med relation til byggeriet på Bank Mikkelsens-Vej. Rådet spurgte ind til sidstnævnte 
og hvorvidt der i byggeriet er indtænkt tilgængelighed. Der blev oplyst, at der i den samlede helhedsplan 
og konkrete projekteringer, planlægning og opførsel af de forskellige etaper i byggeriet er arbejdet 
meget med tilgængelighed i kraft af målgruppen, ligesom der har været arbejdet med Universelt Design. 
I kraft af at byggeriet opføres under Almen Boligloven vil der være udvalgte tiltag og elementer, der ikke 
er muligt at rumme indenfor rammebeløbet. Derfor vil der være tiltag, der tilføjes senere med forskellig 
bevilling. I det konkrete projekt med døråbnere er byggeriet forberedt, mens åbnerne eftermonteres i 
udvalgte boliger. Der kan komme andre tiltag, hvor der efterfølgende tilføjes elementer af hensyn til 
arbejdsmiljøet og dermed fx bevilget som arbejdsredskab for medarbejderne eller der kan være tiltag 
knyttet til en konkret borgers særlige behov, der efteretableres. Der er i videst muligt omfang søgt 
tænkt ind og forberedt med grundlæggende installationer til en række tiltag, der efterfølgende kan 
bevilges.  

Handicaprådet fandt det meget positivt med den faste årlige orientering om projekter og status for 
Tilgængelighedsforum og Tilgængelighedspuljen.  

Handicaprådet fandt det beklageligt, at så mange tidligere bevilgende projekter fra forrige år ikke er 
blevet gennemført og først igangsættes i 2019. Der blev spurgt ind til bevæggrunde. Bla. om den 
manglende gennemførelse af tidligere planlagte projekter var udtryk for manglende allokering af 
medarbejderressourcer i de udførende afdelinger, hvilket blev bekræftet. 

Handicaprådet takkede afslutningsvis for præsentation og orientering.  

4. Orientering fra formanden 
 Det centrale handicapråds årsmøde. Jacob orienterede om deltagelse i årsmødet, hvor også Hans 

Rasmussen og Mitzi Reinau deltog. Mødet var ventet med spænding, idet rådet har fået ny formand.  
Oplevelsen var et godt årsmøde, hvor der bl.a. blev arbejder ud fra DCH’s 7 fokusområder, der for 
flere områders vedkommende ligner indsatsområderne i Gentofte Kommunes Handicappolitik. Der 
blev i 7 workshops arbejdet med videndeling og politikudvikling inden for de respektive 
fokusområdet. Materialet fra Årsmødet kan findes på DCHs hjemmeside. https://www.handicap.dk/ 

 Høring af sundhedsaftale. Handicaprådet har siden sidst udarbejdet et kort høringssvar som bidrag 
til kommunens høringssvar på Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og 
almen praksis. Jacob orienterede om, at essensen af den nye sundhedsaftale er, at borgerne skal 
kunne tilbydes sammenhængende forløb med høj kvalitet. Rådet har i det afgivne svar bemærket, at 
i takt med at meget behandling og opfølgning lægges ud i primærsektoren, er det vigtigt, at der 
sikres bedre tilgængelighed hos sundhedsbehandlerne i et givent lokalområde. Oplevelsen er, at det 
aktuelt halter med tilgængeligheden. I landet som helhed har kun 44 procent af 
sundhedsbehandlerene handicap venlig adgang. 

 Høring af Hospitalsplan: Handicaprådet har siden ligeledes sidst udarbejdet et kort høringssvar som 
bidrag til kommunens høringssvar på Hospitalsplan 2025 for regionen. Rådet er enig i de 4 bærende 
principper i planen, håbet er blot at det effektueres. Rådet har kommenteret på flytning af 
behandling på de audiologiske afdelinger på Gentofte, og at Retspsykiatrien flyttes til Sct. Hans 
hospitalet ved Roskilde. Det vil betyde, at Gentofte borgere få lang afstand og afviger dermed fra 
nærhedsprincippet.  

 COK konference 24. april – beskæftigelse, uddannelse og handicap. Kort orientering om, at det kan 
være relevant at sende en repræsentant til konference til april. Tilbagemelding til sekretær ved 
ønske om deltagelse. 

https://www.handicap.dk/
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5. Spørgsmål og orientering fra DH 
 Kort orientering fra Eva Dam om den kommende konference Velfærdens innovationsdag den 3. juni 

evt. kunne være relevant at deltage i. Formandskabet ser nærmere på muligheder.  
 

6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
 Vejledning i hjælpemidler. På foranledning af tidligere spørgsmål fra Handicaprådet har 

forvaltningen udarbejdet et skriftligt svar på, hvordan reglerne for vejledning i tildeling af 
hjælpemidler er. Svaret er udsendt som bilag til rådet. Det blev hilst velkommen som svar på det 
stillede spørgsmål. Dog fremhævede et rådsmedlem ønske om, at formen anvendt på notatet burde 
være mere stringent og præcist ift. stillede spørgsmål og afsender.  

 Ansøgning til SATS-puljer. På foranledning af tidligere spørgsmål om kommunens opmærksomhed 
på forskellige SATS-pulje-midler blev der kort orienteret om, hvordan Styrelsen for Arbejdsmarked 
og rekruttering i december lancerede en række puljer med kort svarfrist. Efter afvejning af 
målgrupper ansøgte kommunen 3 puljer og har fået bevilget midler til alle 3 ansøgte projekter 
herunder projektet for fleksjobbere omtalt ved præsentationen fra Anne Emborg på rådets møde i 
december 2018. I forhold til ansøgning om SATS-midler til ledsageordning for blinde og svagtseende 
oplyste Anita Bahnsen, at kommunen har valgt ikke at søge denne pulje aktuelt blandt andet med 
begrundelse i meget få borgeransøgninger til denne ordning. Handicaprådet opfordrede til at 
undersøge muligheden for at søge satspuljemidler, da borgere over 67 år, for hvem ordningen vil 
være relevant, må antages at være vidende om, at ordningen kun kan tildeles indtil det fyldte 67. år.  
Anita Bahnsen vil undersøge om det fortsat er muligt at søge puljemidler.  

 Kvartalsredegørelse til Ældre, Social og Sundhedsudvalget 3. kvartal 2018.  Redegørelsen er efter 
vanlig procedure udsendt til venlig orientering af rådsmedlemmerne. Redegørelsen og afledte 
spørgsmål heraf blev drøftet. Herunder blev der bl.a. spurgt uddybende indtil oplysningerne om 
Unge i STU-ordninger, og hvilke krav kommunen stiller til denne type tilbud. Anita Bahnsen bidrog 
med oplysninger om, at kvaliteten bl.a. vurderes ud fra Tilbudsportalen og i dialog med de konkrete 
tilbud, ligesom det vil være en individuel konkret vurdering, hvorvidt et givent tilbud har den 
nødvendige kvalitet. Der blev spurgt ind til boligpladser for børn med udfordringer som fx autisme, 
og hvorvidt boligmassen følger med. Anita Bahnsen bidrog med uddybende svar bl.a. om, hvad der 
kendetegner det at drive særlige botilbud og boliger, og hvordan praksis er, at man som kommune 
typisk skal have 3 gange som mange på ventelister for ikke at få tomgangspladser, idet mange står 
på venteliste flere steder. Det blev ligeledes oplyst, at unge med særlige behov ikke har andre 
rettigheder ift. at ansøge om boliger end andre unge. Der blev spurgt ind til misbrugstiltag, og 
hvorvidt kommunen laver opsøgende arbejde. På voksen-området henvender borgere og pårørende 
sig til kommunen, mens ungeområdet har en misbrugskonsulent. Der blev spurgt til, hvorvidt der 
findes en whistleblowerordning ift., hvis man har viden om udfordrede unge. Det blev oplyst, at der 
ikke findes en særlig whistleblowerordning, men at man kan rette henvendelse til leder af SSP, 
Pernille Ødegård.  

 

7. Eventuelt 
Ingen punkter. 
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