GENTOFTE KOMMUNE
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1. Oplæg om Gentofte Kommune som arbejdsplads for medarbejdere med et handicap
Ragnhild Christensen indledte med en præsentation af rekrutteringstilgangen i kommunen og hvordan
der ved rekruttering og ansættelse skal tages udgangspunkt i forvaltningsloven og i
ligebehandlingsloven. Der ansættes årligt ca. 800 medarbejdere i kommunen og det er de enkelte
arbejdspladser, institutioner og afdelinger, der rekrutterer med råd og vejledning fra HR.
Maria Lützen uddybede tiltaget med fakta-hæftet, der er udarbejdet til at støtte arbejdspladser i
kommunen ved rekruttering af medarbejdere med handicap. Det blev uddybet, at der er mange
medarbejder med større eller mindre handicap ansat, fx er der ca. 130 medarbejdere ansat i flexjob.
Hæftet uddyber en række af de muligheder, der er for støtte og viden. Fakta-hæftet formidles i
kommunens samarbejdsorganisation - MED-organisationen - med anbefalinger til dialog om ansættelse
af medarbejdere med handicap. Der er også i hæftet inspiration til lokale drøftelser og hvad det er for
spørgsmål, man kan stille sig selv.
Hans Rasmussen takkede for oplægget. Rådet drøftede hæftet og herunder brug af ord og terminologi
og hvordan det primært er oplysende i forhold til medarbejdere med større handicap. Det blev
foreslået, at fakta-hæftet placeres på hjemmesiden for Handicappolitikken.
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2. Status på Bank Mikkelsens Vej projektet ved Stine Tarhan, Gentofte Ejendomme
Stine Tarhan indledte med en overordnet status og tidsplan for projektet. Status nu er, at
projektforslagene for henholdsvis botilbud og børnetilbud er på plads med et par måneders forsinkelse
efter en tilpasning til økonomien. Botilbuddene er sendt i udbud pr. dags dato og projektforslaget for
børnetilbuddene forventes snart at være klar. Det er forventningen, at byggeriet projekteres færdigt
sammen med entreprenørerne og kan igangsættes til februar 2017. Samtidig er det forventningen at
nedrivning og klargøring af byggeplads igangsættes til oktober.
Genhusningsprocessen er i gang og fastholdes som forventet. Det betyder, at fx Blindenetværket er
flyttet til Nivå og Blomsterhusene er i gang med en intern genhusning på området. Pt. er det eneste
fysisk synlige fra byggeprojektet på området, at den tidligere pavillon for administrationer er fjernet.
Afslutningsvis blev der informeret om, at der arbejdes på et byggeprogram for ombygning af
eksisterende bygninger til aktivitets- og sundhedstilbud på området. Den nærmere planlægning og om
ombygning følger i 2017 og 2018. I forhold til de almene boliger arbejdes der pt. på en samarbejdsaftale
med KAB, men ellers indgå disse i den sidste etape af byggeriet.
En mere detaljeret information med fremvisning af tegninger for byggeriet følger på informationsmødet
i rådhushallen den 21. juni.
3. Status på Handleplan 2016 – 1. halvår ved Christian Madsen
Christian Madsen gennemgik den fremsendte status, herunder hvordan status i overvejende grad er
grøn. Det blev uddybet hvad der var årsag til gul og rød status for udvalgte tiltag. Samtidig viste den
økonomiske status, at der stort set er den forventede fremdrift i initiativerne.
Handicaprådet spurgte ind til og drøftede, hvordan der kan opleves udfordringer med beskrivelser og
succeskriterier.
4. Præsentation og status fra opgaveudvalg om Sundhedspolitik ved Torben Petersen,
Jytte Noes Poulsen indledte med en præsentation af, hvordan arbejdet med en kommende
sundhedspolitik er iværksat via et opgaveudvalg med repræsentation af både politikere og borgere. Det
blev præsenteret, hvordan der er arbejdet med at sikre et fagligt stærkt grundlag for politikken
herunder brug af ny forskning og undersøgelser på området. Oplægget til ny politik tager blandt andet
afsæt i Region Hovedstadens Sundhedsprofil og data herfra om Gentofte Kommune og ny forskning på
området. Derudover har der været nedsat tre arbejdsgrupper, der dels er gået i dybden med
kortlægning af sundhedsudfordringerne i Gentofte Kommune og dels har undersøgt metoden
supersettings anvendelsesmuligheder i Gentofte Kommune. En supersetting tager udgangspunkt i lokale
behov for sundhedsfremme og baseres på partnerskaber med involvering af borgere og andre lokale
aktører.
Status er nu, at der er formuleret et andet udkast til en kommende sundhedspolitik, der er til
behandling i opgaveudvalget. Politikken skal efterfølgende vedtages politisk og vil i den sammenhæng
komme i høring i rådet. Det vil forventeligt være til oktober eller november.
Torben Petersen præsenterede herefter forventet indhold i politikken, ligesom de forventede principper
for politikken blev gennemgået blandt andet med reference til Handicappolitikken.
Visionen, som den er formuleret i udkast til ny sundhedspolitik, er: ’Sammen skaber vi livskvalitet og
flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune’. Den forventes omsat via en evidensbaseret tilgang
og samarbejde med forskningen, via udnyttelse af it og ny teknologi, via partnerskaber, frivillighed,
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lokalinddragelse og forankring, via en styrkelse af de rammer der gør det sunde valg let(-tere) og via en
vedvarende og innovativ udnyttelse af fysiske miljøer (byudvikling).
Samtidig blev det præsenteret, hvordan ønsket med den kommende sundhedspolitik er at anlægge en
ny retning og tilgang med en langt større decentral og lokal involvering blandt andet via metoden
’supersetting’, der er gode erfaringer med fra projekt SOL (Sundhedsfremme og Lokalsamfund) på
Bornholm.
I anbefalingerne til tiltag er blandt andet fokus på ungekultur og sundhed herunder rygning og
festkultur. Der er fokus på voksne, ældre og sundhed herunder fx en sundhedsapp til sårbare grupper,
ældres sundhed, fysisk træning og sammenhæng til kognitiv træning.
Handicaprådet drøftede herefter indholdet. Blandt andet rejste formand Hans Rasmussen ønske om, at
rådet fremadrettet involveres i konkrete drøftelser af anbefalingerne til tiltag.
Der blev spurgt ind til, hvor borgerne i Gentofte kommune jf. sundhedsprofilen er udfordret på
sundhed. Det blev oplyst, at den overvejende udfordring trods fald i rygning fortsat er en udfordring
hvor der fx ses et stigende forbrug hos de unge. Derefter er det fysisk inaktivitet og svær overvægt, der
især er udfordrende og herefter alkohol.
Handicaprådet efterspurgte, at der fremadrettet arbejdes med tiltag, der kan forbedre
sundhedsvilkårene for borgere, der har vanskeligt ved at reagere på symptomer og de grupper af
borgere, der har svært ved at reagere på råd. Det er udfordringer der bidrager til, at der opleves ulighed
i sundhed for borgere med handicap.
Det blev aftalt at inddrage Handicaprådet i det senere arbejde med at omsætte anbefalinger til nye
tiltag.
5. Præsentation og høring af udkast til Strategi for fællesskaber
Anina Wegeberg præsenterede oplæg til Strategi for fællesskaber for børn og unge – fællesskaber med
forskellighed. Det blev indledt med en præsentation af visionen om, at alle børn og unge i dagtilbud,
skoler og sociale institutioner skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber. Det er ønsket med
strategien at angive én fælles retning for arbejdet med fællesskabe og via strategi og den tilhørende
indsatsplan at forstærke det arbejde, der allerede gøres for fællesskaber og for at øge børne- og
ungefællesskabers rummelighed for forskellighed. Herefter blev begreberne fællesskab og deltagelse
uddybet og hvordan det er målet, at alle tre dele er opfyldt. Det arbejdes med et mål om, at alle børn
har en hverdag så tæt på det almene miljø som muligt uden det dog er forventningen, at alle børn har
en dagligdag i det almene miljø. Endelig blev de prioriterede indsatser gennemgået.
Handicaprådet kommenterede den fremlagte strategi med bemærkninger til brugen af begreber og ord i
strategien herunder en kritisk refleksion over ordlyden; ’styrken ved forskellighed’, der givet vis ikke
altid opleves som positivt afhængig af, hvem man er og hvilken rolle man har i fællesskabet.

Handicaprådet kommenterede den fremlagte strategi med bemærkninger til brugen af
begreber og ord i strategien og reflekterende herunder kritisk over ordlyden; ’styrken ved
forskellighed’, der givet vis ikke altid opleves som positivt afhængig af, hvem man er og hvilken
rolle man har i fællesskabet.
I forlængelse af mødet er det præciseret og hermed til føjet til referat at: Strategiens specifikke
ordlyd er ”Fællesskaber som styrke – forskellighed som potentiale”, netop formuleret sådan
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med henblik på, at fællesskaber må undersøge potentialet for forskellighed – for at
fællesskaberne kan opretholdes.
Bente Frimodt-Møller udtrykte enighed med strategien men efterspurgte, hvad der er den største
udfordring for at kunne lykkes med strategien. Anina fremhævede, hvordan brug af terminologier og de
involveredes indstilling og ’mind-set’ er blandt de store barrierer. Ligesom det blev fremhævet, at der
vil være grænser for, hvad fællesskaberne kan selvom denne grænse ændrer sig i takt med at der
opbygges nye kompetencer i organisationen.
Formand Hans Rasmussen udtrykte, hvordan den fremlagte strategi opleves som meget vellydende og
intellektuel, men kan synes at mangle en helt basal forståelse af det enkelte barns behov for tryghed for
at kunne være med i fællesskabet.
Hans Rasmussen efterspurgte, at strategien i sin ordlyd bedre skal understrege, at der skal tages ansvar
for at etablere tryghed og fællesskaber for at det enkelte kan trives. Der bør i ordlyden ses nærmere på
brugen af ’vi har tydeligt ansvar…’ og snarere i formuleringerne understregne ’ vi skal tage tydeligt
ansvar for….’. Idet det opleves som en forudsætning for at fællesskaber fungerer, at der er nogle
involverede ledere og medarbejdere, der tager ansvar og skaber den udvikling.
6. Høring af Kvalitetsstandard 2016 for praktisk hjælp og pleje m.m. samt politik for tilsyn ved
Birgitte Ring Dahl indledte med en kort præsentation af det fremlagte materiale til høring. Der er
primært tale om en lovpligtig årlig høring og mindre administrative rettelser af kvalitetsstandarderne,
mens den fremlagte ydelsesbeskrivelse er ny og indholdsmæssigt tæt knyttet til hverdagsrehabilitering.
Handicaprådet ved Jakob Monies udtrykte ønske om skærpelse af udvalgte formuleringer. Det drejede
sig om, at der vedrørende vederlagsfri fysioterapi i standarden for rehabilitering bør stå tydeligere, at
der er frit valg for borgeren mellem Tranehavens tilbud om fysioterapi og fysioterapi fra privat praksis.
Vedrørende standarden for praktisk hjælp blev det anmærket, at det i kvalitetsstandarden ikke fremgår,
hvordan det lovgivningsmæssigt er sådan, at kommunalbestyrelsen yder en særlig indsats for voksne
med handicap jf. Serviceloven. For at sikre mere klarhed og retvisende information til både borgere og
medarbejdere er ønsket at det fremgår tydeligere. Det forslås evt. præciseret ved et tillæg til
kvalitetsstandarden i forhold til voksne borgere med fysiske handicap. Det blev samtidig drøftet,
hvordan der er udfordringer ved, at der visiteres efter det gældende ydelseskatalog, så det bør fremgå
tydeligt, hvordan der er sammenhæng mellem §81 og §83.
Drøftelsen blev afsluttet med, at Handicaprådet efterspurgte at få præsenteret tilsynsrapporten for
hjemmehjælp, når den foreligger.
7. Drøftelse af oplæg til borgermøde 15. september
Hans Rasmussen orienterede om, at der er aftalt møde mellem formandskabet, Kirsten Dennig og Søren
Kjellerup med henblik på at præcisere emnet for det kommende borgermøde, der afholdes den 15.
september under overskriften: ’Det gode møde mellem borger og medarbejder’.
8. Orientering fra formanden
 Tilgængelighedsforum.
Der blev orienteret om en aftalt byvandring med henblik på bedst mulig forberedelse af en tilgængelig
revitalisering af Hellerup Bydelscenter. Og der blev orienteret om, at der er udarbejdet og nu politisk
fremlægges en handleplan for brug af midlerne i Tilgængelighedpuljen.
 SFI konference om sårbare unge
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Der blev orienteret om en inspirerende konference og fremhævet en god case fra Mariager kommune.
 Procedure ved høringer
Der blev orienteret om, hvordan der fremadrettet forventes udarbejdet selvstændige høringssvar fra
rådet på baggrund af tilsendt uddrag af referatet fra behandlingspunktet på rådsmødet.
 Tema-møde om netværk på vej til en strategi
Der blev orienteret om deltagelse på tema-møde, hvor der blev oplevet store forskelle hos de
deltagende målgrupper og derfor må forventes stor rummelighed i en fælles strategi.
9. Spørgsmål og orientering fra DH
 Der blev spurgt til betaling af konferencen: "Handicap og den 3. alder - når borgere med svære og
komplekse handicap bliver ældre" den 30.9.2016 i Gentofte. Det blev aftalt, at tilmelding foregår via
sekretæren for rådet.
 Der blev rejst ønske om en redegørelse for, hvordan kommunen håndterer ændrede regler for
kontakthjælp og 225 timers loftet.
 Der blev rejst ønske om en orientering om Budget 2017, når det er muligt.
 Der blev spurgt til udviklingen i tildeling af førtidspension. Kan det passe, at der kun er tildelt 2-3
førtidspensioner i det forgangne år?
10. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
Handicaprådet udtrykte stor tilfredshed med at få tilsendt Socialudvalgets Kvartalsrapporten.
11. Eventuelt
Elisabet Sinding orienterede om, at der igen har været en henvendelse fra en borger, der er blevet
overrasket over, at der ikke kan opnås forhøjet boligydelse på Strandlund. Helene Rasmussen
informerede om, at alle dokumenter er oplyst opdateret. Det blev aftalt, at Elisabet indhenter
oplysninger om, hvilke konkrete steder, der eventuelt fortsat opleves misinformation og sender det til
forvaltningen, så det kan rettes.
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