
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 20. juni 2011 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Jacob Monies, DH – Gentofte 
Elisabet Sindig, DH - Gentofte 
Frede Buchardt, DH – Gentofte 
Hanne Peylecke, DH - Gentofte 
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune 
Niels Christian Kofoed, chef Park og Vej, Gentofte Kommune 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen   
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge & Fritid 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 
Ikke tilstede: 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
 
 

1. Den borgerrettede pulje 
Steen Suhr-Knudsen gennemgik de 8 indkomne ansøgninger til den borgerrettede pulje inklusiv 
indstilling med henblik på beslutning om henholdsvis tilsagn og afslag.  
 
Handicaprådet drøftede ansøgninger og kriterier for tildeling herunder, hvorvidt det er støtte til 
driftsopgaver eller til nytænkende tiltag ligesom det blev drøftet, hvorvidt givne ansøgninger ville 
komme mange eller få til gavn.  
 
Handicaprådet tilsluttede sig forvaltningens indstilling til bevilling af støtte. 
 

2. Status på inklusionstemaet i Handleplan 2011 
Inklusionstemaet er nu forankret med en styregruppe og en arbejdsgruppe på tværs i kommunen. Der 
arbejdes med en afdækning og vidensindsamling af, hvad inklusion er bredt set. Afdækningsarbejdet 
planlægges i samarbejde med Center for Inklusion og Diversitet på Professionshøjskolen UCC.  
 
Handicaprådet drøftede, hvad der tænkes indeholdt i afdækningen, tilgangen til inklusion og hvordan 
afdækningen skal indgå i det videre arbejde med temaet. Det blev drøftet, hvad der kommer ud af at 
afdække området med et brede perspektiv, så der fx kan tages ved lære fra andre areaner / områder.  
 
Der var tilslutning til at gå videre med afdækningen i samarbejde med Center for Inklusion og 
Diversitet på Professionshøjskolen og der stiles efter et efterårsarrangement, hvor resultatet af 
afdækningen kan blive præsenteret og drøftet.  
 

3. Borgermøde og handleplansarbejde 



Steen Suhr-Knudsen fremlagde, hvordan der i forlængelse af de seneste års borgermøde arbejdes med 
at nytænke formen på mødet, så det bliver mere målrettet og der inviteres mere direkte. Der arbejdes 
samtidig på at afholde mødet i en anden praktisk form forventeligt i Øregårdssalen den 1. september.  
 

4. Status Frikommuneforsøget v. Søren Bønløkke og Torben Freese 
Søren Bønløkke redegjorde for, hvad der er sket vedrørende frikommuneforsøget siden sidste 
Handicaprådsmøde. I Socialudvalget har specielt psykiatri-sporet har haft særlig opmærksomhed. 
Socialudvalget har på baggrund af en drøftelse af forslaget og indkomne høringssvar indstillet, at de 
fremlagte forsøgsansøgninger fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Torben Freese 
gennemgik, hvordan Børn- og Skoleudvalget tilsvarende har behandlet de indkomne høringssvar med 
særlig opmærksomhed på Unge-sporet og givet tilsagn til at gå videre med arbejdet. I den videre proces 
skal ministerier og Folketing tage stilling til, hvilke af forsøgsansøgningerne, der kan imødekommes.  
 
Handicaprådet drøftede og spurgte ind til, hvordan frikommuneforsøg fungerer og hvordan formålet er 
at udfordre eksisterende lovgiving. Det blev drøftet, hvordan forsøgene bygger videre på eksisterende 
viden og erfaringer fra de respektive områder i kommunen, men at ønsket nu er at udfordre den 
lovgivning, der pt ligger i vejen for de nytænkende tiltag.  
 
Handicaprådet fremhævede deres specifikke bekymring for ændring i tildeling af hjælpere i klasser 
med børn med funktionsnedsættelse – også kaldet 20.2 tiltaget. Torben Freese præciserede, hvordan 
hensigten er bedre at kunne tilrette hjælpen i forhold til, om der er behov for individuelt fokuseret hjælp 
eller hjælp i fælles sociale sammenhænge. Målet er blandt andet at kunne tage højde ikke blot for 
antallet af timer, men også for kvaliteten i hjælpen. Metoden for tildeling af hjælp vil fortsat tage afsæt 
i visitation af den enkelte og dermed ikke som en generel tilgang.  
 

5. Høring af forslag til ændringer af parkeringspladser ved Strandlund 
Niels Christian Kofoed fremlagde høringen indgivet af Park & Vej til Handicaprådet. Det er ønsket at 
høre Handicaprådet i et konkret forslag modtaget fra Strandlun om ændringer af blandt andet 
handicapparkeringspladser på Strandlund. Park og Vej er vejmyndighed - også for private fællesveje - 
og skal godkende eller afvise eventuelle ændringer. Kirsten Kierkegaard , der er formand for 
bestyrelsen på Strandlund udpeget af kommunalbestyrelsen, uddybede baggrunden for det fremsendte 
forslag.  
 
Handicaprådet drøftede herefter de konkrete ændringsforslag og indstillede til Park & Vej, at der også 
på Strandlund følges samme regler og vilkår, som gælder for andre invalideparkeringspladser i 
kommunen i øvrigt. Desuden er det Handicaprådets indstilling, at det ikke er hensigtsmæssigt at 
nedlægge handicapparkeringspladser i en bebyggelse med mange beboere med funktionsnedsættelse og 
hvor det er hensigtsmæssigt at der tages hensyn til hvilken gangdistance der er mellem handicap-
parkeringsplads og bolig.  
 

6. Kommunens beskæftigelse af medarbejdere med handicap 
Med inspiration i den udsendte analyse fra Århus om beskæftigelse af medarbejdere med handicap, 
drøftede Handicaprådet, hvordan der kan arbejdes med inklusion af medarbejdere med handicap i 
kommunen som arbejdsplads. Det blev blandt andet drøftet, hvordan kommunens HR-afdeling - med 
inspiration i analysen – kan anvende metode og resultater som afsæt til at lave en overordnet status i 
Gentofte Kommune. Det blev aftalt at rette henvendelse til kommunens HR – chef om opgaven. 
  



7. Orientering fra formanden 
 Nyt fra Tilgængelighedsforum  

I Tilgængelighedsforum arbejdes der videre med vurdringen fra God adgang for alle, herunder 
initiativer til at fremme tilgængeligheden på rådhuset, hvor der arbejdes på en række fleksible 
løsninger. 
 
 Høring af rammeaftale for udbud af høreapparater og batterier 

Kommunernes Landsforening har udsent materiale om udbud af høreapparater og batterier. Hans 
Rasmussen fremhævede, hvordan KL kan kritiseres for en række forhold i deres håndtering af 
udbudssag og høring – herunder manglende inddragelse af handicaporganisationerne allerede ved 
udarbejdelse af udbudsmaterialet ligesom materialet sendes i høring med kun 2 ugers svarfrist. 
Hans Rasmussen har rettet henvendelse til den lokale høreforening for deres vurdering af 
udbudsmaterialet og der indsendes forventeligt høringsvar herfra.  
 
  Ny godkendt stedfortræder 

Mitzi Reinau er nu formelt godkendt som ny stedfortræder for Jacob Monies i Handicaprådet 
 
 Møde med seniorrådet 

Der er aftalt møde mellem formanden for seniorrådet og formanden for Handicaprådet – det vil finde 
sted inden sommerferien.  
 
1. Spørgsmål og orientering fra DH 
 Status på værgemålsområdet 

Elsebet Schulz præsenterede på baggrund af spørgsmål fra DH Gentofte, hvordan der er fokus på 
kommunens arbejde med værgemål. Spørgsmålet er blandt andet rejst som følge af en generel 
opmærksomhed fra landsforeningen LEV på værgemålsproblematikker. Gentofte Kommune har 
samtidig selv fokus på værgemål og beboerøkonomi i forlængelse af de nye handlekommuneregler. 
 
I Gentofte kommune er der pt. 76 værgemål for beboere på kommunens tilbud. Det er især for 
udviklingshæmmede, hvoraf ca. 44 % har en værge. Der er professionelle værger som fx advokater 
samt familieværger. Begge typer værger kan give anledning til forskellige problemstillinger. Det er 
især de professionelle værger LEV har fokus på, hvor der kan være behov for bedre motivation for at 
løse opgaven, mens andre forhold kan gøre sig gældende for familieværger. Med henblik på yderligere 
dialog og afklaring vedrørende værgemål blev der aftalt et møde mellem Frede Buchardt og Elsebet 
Schulz.  
 
I forlængelse af dette arbejde tages der samtidig fat på fælles retningslinjer for kommunens håndtering 
af beboerøkonomi. Det er i fokus på de enkelte tilbud allerede og alle tilbud har lokale retningslinjer for 
beboerøkonomi. Det er samtidig et område der blandt andet også følges i de årlige tilsynsrapporter. Det 
vurderes nu i hvilket omfang, der skal laves fælles kommunale retningslinjer med udgangspunkt i 
tilbuddet Pilekrogens retningslinjer, der er godkendt af revisionsfirmaet Deloitte og Ombudsmanden. 
Som konsekvens af en national dialog mellem ministeren og LEV forventes også udmeldinger herfra, 
der vil blive inddraget i arbejdet.  
 
 Brug af tro og loveerklæringer ved fornyelse af bevillinger – hvilke overvejes? 

Kommunen vil svare på DH’s spørgsmål på det kommende møde i rådet.  
 



2. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
 Orientering om kommunens svar på høring af regionens hospitalsplan 

Søren Bønløkke orienterede om hovedindholdet i planen og at kommunen har indsendt høringsvar til 
planen. I den nye plan er det særligt ændringer i akutberedskabet i den nordlige del af regionen, der er 
nyt. Der ud over indeholder planen mindre justeringer primært på psykiatriområdet.   
 
 Orientering om kommende høring i handicaprådet af udbud af indkøb og vaskeordning 

Som del af budget 2011 er der aftalt et udbud af indkøbsordningen for borgere i eget hjem og udbud af 
tøjvaskeordning for borgere, der har behov for hjælp til tøjvask. Udbudsmaterialet er nu under 
udarbejdelse og skal til behandling i Socialudvalg til august. Det er planen at udsende materialet i 
sommer med henblik på drøftelse på Handicaprådsmøde i august.  
 
3. Eventuelt   
 Elisabet Sinding spurgte på baggrund af konkrete erfaringer til, hvorvidt der har været høring af 

licitation af hjælpemidler i Handidaprådet ligesom der blev spurgt til nuværende svartider på 
ansøgning om hjælpemidler. Der blev samtidig spurgt til status på kommunens nye 
boligadministrationssystem boligportalen ved ansøgning om ældrebolig og plejebolig.  

 Hans Rasmussen kommenterede kommunens nye hjemmeside, der vil blive præsenteret nærmere 
for Tilgængelighedsforum efter sommerferien. Umiddelbart efterspørges funktionen, hvor man 
som bruger adviseres om ændringer på konkrete sider, så man fx adviseres om nye dagsordner og 
referater 


