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/  GENTOFTE KOMMUNE    SOCIAL & SUNDHED 

Referat af møde i Handicaprådet mandag den 17. september 2018 
 
 

Til stede: 
Jan Chr. Mollerup, DH Gentofte 
Hans Rasmussen, DH Gentofte 
Elisabet Sinding, DH Gentofte 
Ina Ringgaard Sørensen, DH Gentofte 
Mitzi Reinau, DH Gentofte 
Louisa S. Bøttkjær, Kommunalbestyrelsen 
Ole Stephensen, Kommunalbestyrelsen 
Helene Rasmussen, Socialdirektør i Social & Sundhed 
Søren Kjellerup, chef Sociale Institutioner og Familiepleje 

Michael Holst, planchef, Plan & Byg 

 

Fra forvaltningen o.a.: 
Peter Normark Kirsch, koordinator i Park og Vej, Proces og Projekt 
Elsebet Schultz, driftschef i Social & Handicapdrift 
Finn Østergaard, leder i Økonomi – Social & Sundhed 
Christian Madsen, chefkonsulent i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
Christian Ørbæk Reng, specialkonsulent i Stab & Udvikling (referent) 
 

Ikke til stede: 
Jacob Monies, DH Gentofte  
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
 

1. Godkendelse af ny Handicappolitik v. Christian Madsen 
Der var stor tilfredshed med det nye layout med billeder af lokale borgere på lokale steder.  
 
Handicaprådet besluttede sig for at den alternative forside med de to glade fyre er i bedst harmoni med 
handicappolitikkens titel: ’Fællesskab og Ligeværd’. Handicaprådet ønsker det samme billede anvendt på 
side 8 under opslaget vedr. uddannelse (denne gang med alle fire personer i billedet) og at billedet med 
undervisning af den hørehæmmede dreng flyttes om på bagsiden. 
 
Efter denne godkendelse af Handicaprådet sendes handicappolitikken i høring i Seniorrådet med 
efterfølgende politisk forelæggelse. Politiken vil senest være endelig godkendt ved årsskiftet. 
 

2. Den borgerrettede pulje – Ansøgning Ulvebørn v. Christian Madsen 
Ved en fejl var det desværre bilaget fra Ulvebørns ansøgning fra sidste år, som var udsendt med 
indkaldelsen. Christian Madsen forklarede imidlertid, at ansøgningen for i år handler om videreudvikling og 
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udvidelse af aktiviteten, så det bliver hver 14. dag den kommende vinter. Bl.a. søges der midler til mere 
robust vinterudstyr samt en motoriseret trækvogn. Christian Madsen kunne endvidere uddybe, at 11 ud af 
sidste år 12 ture af sidste års ture var fuldt bookede. Endelig uddybede Christian Madsen, at han er i dialog 
med folkene bag Ulvebørn med henblik på at forankre aktiviteten i en folkeoplysende forening, således at 
den kan blive selvbærende på sigt. Med disse bemærkninger besluttede Handicaprådet at imødekomme 
ansøgningen fra Ulvebørn. Den korrekte ansøgning sendes ud sammen med referatet. 
 
Der udspandt sig efterfølgende en drøftelse af behovet for, at evalueringer og tilbagemeldinger på 
gennemførte projekter fremover forelægges for Handicaprådet, herunder om der skal laves et 
evalueringsskema eller lignende, eller om modtagere af støtte evt. skal have mulighed for at komme på et 
handicaprådsmøde og fortælle selv. Det har ikke tidligere været praksis, og det er vigtigt at være 
opmærksom på, at der ikke må være alt for meget administration for ansøger knyttet til bevillinger fra den 
borgerettede pulje. Der blev ikke truffet nogen beslutninger. Emnet tages op på et kommende formøde 
med formandskabet med henblik på en senere drøftelse på et handicaprådsmøde. 
 
Der blev også talt om muligheden for at bruge projekterne, der har modtaget bevilling fra Den 
borgerrettede pulje, til at profilere Handicaprådet eksternt. I den forbindelse bemærkede Helene 
Rasmussen, at indholdet af Gentofte Lige Nu fastlægges i en prioritering af stof på alle områder i 
kommunen. Man kan således ikke forvente, at alle historier, som vi gerne vil have bragt vedr. projekter, der 
er støttet via Den borgerrettede pulje, kan finde plads.  
 

3. Orientering om Tilgængelighedsforum v. Peter Normark Kirsch 
Peter Normark Kirsch, der er sekretær for Tilgængelighedsforum, gav en kort præsentation af baggrunden 
for etableringen af Tilgængelighedsforum og af hvordan det virker i dag.  
 
Angående Tilgængelighedsforums midler udarbejdes der en samlet plan, der udover faste projekter også 
indeholder et rådighedsbeløb, som relativt hurtigt kan gives til mindre tilgængelighedstiltag. Dette 
rådighedsbeløbs størrelse afhænger af beløbet til faste projekter for året. I år er der ca. 600.000 kr. i puljen. 
Det blev oplyst, at rådighedsbeløbet som regel bliver brugt fuld ud. 
 
Rådet var meget tilfreds med orienteringen, og der var enighed om, at det ville være en god idé med en fast 
årlig orientering vedr. Tilgængelighedsforum. Sekretær for Handicaprådet vil sammen med sekretæren for 
Tilgængelighedsforum finde et eget tidspunkt for dette – gerne i jan-marts, hvor det kommende års 
projekter lægges fast. 
 

4. Høring Hovedstadsregionens Rammeaftale, Styringsaftale og Udviklingsstrategi v. Elsebet 
Schultz 
Elsebet Schultz orienterede kort om Rammeaftalen for 2019-2020. Det er nyt, at aftalen er to-årig, og at der 
kun er ét fokusområde. Der er fortsat et krav om, at taksterne reduceres med gennemsnitligt 0,5 % årligt i 
perioden 2014-2020. 
 
Selvom KKR presser på for at få overhead – indirekte omkostninger, herunder administration – ned på 6 % 
for hovedstadsregionskommuner under ét, har Gentofte Kommune stadig en overheadprocent på ca. 7. 
Vurderingen er dels at Gentofte Kommune reelt har udgifter, der ligger over 7%, dels at dette næppe udgør 
noget problem ift. at sikre belægning på kommunens tilbud. 
 
Handicaprådet havde ingen bemærkninger til Rammeaftale 2019-2020, som man ønskede at sende videre 
ift. den politiske behandling i Kommunalbestyrelsen. 
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5. Orientering fra formanden v. Jacob Moines 
Grundet Jacob Monies afbud orienterede Jan Chr. Mollerup om, at der skal vælges nyt medlem af 
Handicaprådet, som følge af, at Kathia Schierning har besluttet at afgå som medlem. 
 
Jan Chr. Mollerup og Hans Rasmussen orienterede om Roskilde Kommunes forsøg med ledsagerordning. 
Baggrunden er, at handicappede borgere ikke kan søge om ledsager, når de først er fyldt 67 år, men godt 
må beholde ledsager, hvis denne er bevilget, inden ansøger blev 67 år. Dette er ugunstigt for borgere, der 
først får brug for en ledsager, når de er over 67 år. Roskilde, Viborg, Lyngby-Tårbæk og andre kommuner 
har derfor søgt dispensation fra reglerne og afsat en pulje, der skulle sikre at også personer over 65 år, kan 
ansøge om ledsager. I Lyngby-Taarbæk Kommune har puljens størrelse været på ca. 300.000 kr.  
Hans Rasmussen lovede at finde nogle præcise tal vedr. ordningen i Lyngby-Taarbæk Kommune, så man på 
formødet i Handicaprådet kunne drøfte sagen.  
 

6. Spørgsmål og orientering fra DH 
Der var ingen bemærkninger til dette punkt 
 

7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg v. Finn Østergaard og Christian Madsen 
Budget 2019 
Finn Østergaard gennemgik budget for 2019, herunder budgetproces, den overordnede Økonomiaftale for 
2019 samt de konkrete budgetdele vedr. både Social & Handicap og Børn & Familie. Der blev endvidere 
orienteret om rammekorrektioner, som påvirker budgetterne på de nævne områder. 
Ift. Social & Handicap ser man, at der kommer flere borgere med mere omfattende støttebehov. Mitzi 
Reinau spurgte, hvorfor dette var tilfældet. Elsebet Schultz fortalt, at en af forklaringerne er, at vi ser flere 
med autisme end tidligere. 
 
Jan Chr. Mollerup gjorde opmærksom på, at Handicaprådet har høringsret ift. budgettet. Hans Rasmussen 
oplyste, at rådet også tidligere var blevet hørt, og at det var vigtigt ikke at blive hørt for sent i processen. 
Hans Rasmussen anbefalede derfor, at man tager budgettet på senest i juni, når forvaltningens bud på 
fremskrivninger er klar. Finn Østergaard Jørgensen lovede, at finde et tidspunkt hvor det fremadrettet ville 
være relevant for rådet at blive hørt. Det foreslås, at Handicaprådet drøfter budgetforslaget i september, 
når det er udsendt til Kommunalbestyrelsen. Handicaprådets udtalelse formidles herefter videre til 
Kommunalbestyrelsen inden den endelige vedtagelse ved 2. behandlingen. 
 
Kvartalsredegørelse 
I forhold til Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, som var sendt ud 
sammen med dagsordenen, var der ingen spørgsmål eller bemærkninger fra Handicaprådet. 
 
Handleplan 2019 
Vedr. Handleplan 2019 fortalte Christian Madsen, at der med henblik på at Handicaprådet kan få en mere 
proaktiv rolle ift. formuleringen af de kommende handleplaner vil blive fremlagt en skabelon for 
Handleplan 2019 på rådets møde i oktober. Handicaprådet kan i den forbindelse tage stilling til om:  
a) man kan tilslutte formatet af Handleplan 2019, eller er der forslag til ændringer og/eller modifikationer; 
b) den overordnede prioritering af midlerne er den rette, eller om der evt. skal afsættes flere eller færre 
midler til den borgerrettede pulje og/eller tværgående strategiske indsatser;  
c) der er nogle elementer i politikken, som anses for vigtigere at prioritere end andre, eller om 
Handicaprådet på anden måde kan pege på, hvor arbejdet med politikken skal tage sit udspring og  
d) Handicaprådet selv kan komme med forslag til konkrete indsatser eller projekter, som rådet kunne 
tænke sig, at der skal arbejdes med.  
Formålet med denne indledende drøftelse af Handleplan 2019 er, at Handicaprådet på den måde kan sætte 
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en ramme for forvaltningens udarbejdelse af oplæg til handleplanen, så dette oplæg kan forelægges for 
rådet til drøftelse på mødet i januar 2019, og vedtagelse af et endeligt oplæg til handleplan efter 
forvaltningens indarbejdelse af handicaprådets kommentarer vil kunne ske på februar mødet. 

Hans Rasmussen spurgte, om ikke det første oplæg til handleplan 2019 kunne blive forelagt på 
decembermødet 2018. Christian Madsen svarede, at det ville give for kort tid for forvaltningen, da man 
udover Handicaprådets input også benytter opfølgningen pr. 31.10.2018 på Handleplan 2018 som grundlag 
for udarbejdelsen af det følgende års handleplan. 
 
Hans Rasmussen gav udtryk for utilfredshed med processen for tilblivelsen af Handleplan 2018, hvor han 
ikke oplevede at handicaporganisationerne havde haft den fornødne tid til at komme med input. Christian 
Madsen garanterede, at de problemer, som handicaporganisationerne havde oplevet ift. processen med 
Handleplan 2018, som blev til ifm. ny konstituering, ikke vil blive gentaget ifm. processen for 2019. Der vil – 
som altid - blive to behandlinger på handicaprådsmøder af det kommende års handleplan.  

Det blev også spurgt ind til muligheden for løbende at komme med forslag til handleplanerne. Christian 
Madsen oplyste, at det til enhver tid er mulig at komme med forslag til det kommende års handleplan. 

8. Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger. 
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