GENTOFTE KOMMUNE
SOCIAL & SUNDHED

Referat fra Handicaprådsmøde mandag d. 18. maj 2015
Tilstede:
Hans Rasmussen, DH – Gentofte
Jacob Monies, DH - Gentofte
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen
Kirsten Dennig, afdelingsleder Social & Handicap Myndighed
Elisabet Sinding, DH - Gentofte
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen
Fra forvaltningen:
Thomas Bille, direktør, Social & Sundhed
Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift
Ann-Christina Matzen Andreasen, leder JAC
Kamilla Massinen, udviklingskonsulent JAC
Anna Thorsted, konsulent, Social & Sundhed (referent)

Afbud:
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH – Gentofte

1. Ansøgning til den borgerrettede pulje
Handicaprådet drøftede ansøgningen fra Børneterapien om midler til afholdelse af en
cykelcamp 2015 med efterfølgende præsentation af resultater på EACD 2016. Rådet
besluttede at bevillige kr. 17.000,- som dækker leje af diverse udstyr (8000,-), indkøb af
specialredskaber (1500,-) forplejning (7500,-). Handicaprådet fandt, at Børneterapien
burde leje specialcyklen Race Runner og derefter vurdere om indkøb af cyklen vil være
relevant, og så til den tid ansøge om midler hertil. Rådet så gerne en mere uddybende
beskrivelse af, hvordan cyklen efter campen vil blive brugt. Handicaprådet efterspurgte
samtidig en evaluering af, hvad deltagerne tidligere har fået ud af forløbet med en
cykelcamp. Rådet fandt ikke, at udgifterne til formidling falder under puljens formål om
borgerrettede aktiviteter.

2. Høring om praksisplan for fysioterapi 2015-19
Thomas Bille orienterede om Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-19,
som er i høring indtil 1. juni 2015. Efter høringsfristen den 1. juni 2015 vil Region
Hovedstaden vurdere de indkomne høringssvar og på baggrund heraf udarbejde den
endelige praksisplan. Thomas Bille pointerede, at der i praksisplanen bl.a. er fokus på
anvendelse af Den Danske kvalitetsmodel – herunder effektmåling, på tilgængelighed og på
at kapaciteten fastholdes. Der er udarbejdet et høringssvar af de ni kommuner under
Planområde Midt, hvor ovennævnte fokuspunkter bl.a. nævnes som positive faktorer.
Jacob Monies bemærkede, at det vedrørende tilgængelighed er vigtigt også at have fokus
på, at viden om den fysiske tilgængelighed i de forskellige praksisser er tilgængelig.
1

Handicaprådet tilsluttede sig denne pointe, og det blev yderligere bemærket at
informationen kan tage udgangspunkt i de syv kategorier for handicap, som
informationssystemet ”God Adgang” benytter. Handicaprådet besluttede, at ønske
nedenstående sætning tilføjet høringssvaret vedr. Praksisplanen.

Handicaprådet i Gentofte Kommune ønsker endvidere fokus på, at information om fysisk
tilgængelighed i den enkelte fysioterapipraksis gøres synlig og tilgængelig for brugerne.
Rådet foreslår, at der i den sammenhæng tages udgangspunkt i de syv kategorier for
handicap i tråd med informationssystemet ”God Adgang”.
3. Orientering fra formanden
a) Nyt fra Tilgængelighedsforum
Hans Rasmussen orienterede om, at der i udbygningen af Campus Gentofte er
udarbejdet en plan for etablering, som indeholder elevatoradgang samt brede
gangarealer, hvilket tilgængelighedsforum bifalder.
Hans Rasmussen orienterede om, at tilgængelighedsforum har afholdt møde med Vej og
Park chef, Lone Billehøj, hvor Handicaprådet har italesat et ønske om at revidere
tidligere udarbejdet redegørelse med eksempler på tilgængeligheden på veje i
kommunen, da denne er baseret på ældre materiale. Det er aftalt, at
Tilgængelighedsforum til efteråret vil tage emnet op og være med til at revidere
materialet.
b) Orientering om besigtigelsen af BKO Charlottenlund
Formandsskabet har været ude og besigtige BKO Charlottenlunds rekvisitlager, hvilket
var en meget positiv oplevelse. MOtivaTION, som er navnet for de BKO ansvarlige
udviste stor lyst og vilje i forhold til, at stedet kan benyttes af børn og unge med
handicap, og der synes at være mange muligheder for dette. Hans Rasmussen påpegede
dog, at det er vigtigt at udbrede kendskabet hertil til fagfolk og brugere og opfordrede
til, at man på skoleområdet er opmærksomme på at bruge stedet. Christian Madsen
supplerede med, at det også er muligt at låne rekvisitter med hjem til en institution og
derved kan målgrupper for benyttelse blive endnu større.
c) Orientering om Børn og Skoles dialogmøde
Hans Rasmussen orienterede om sin deltagelse i Børn og Skoles dialogmøde. Fokus
havde ikke specifikt været børn med handicap men mere på inklusion i et generelt
perspektiv. Jeanne Toxværd bemærkede, at hun ligeledes havde deltaget i dialogmødet
og påpegede, at hun havde savnet mere dialog, da der ikke var så mange
forældrerepræsentanter til stede. Hans Rasmussen påpegede, at det var positivt, at der
generelt blev udvist stor vilje til at søge løsninger.
d) SFI arrangement: ”Hvad har du med i rygsækken?”
Hans Rasmussen orienterede om, at han ønsker at deltage i det kommende SFI
arrangement ”Hvad har du med i rygsækken”. Konferencen har ikke specifikt fokus på
mennesker med handicap, men handler om metoder til inklusion og er en mulighed for
at drøfte relevante problemstillinger med fagfolk. Handicaprådet bifaldt Hans
Rasmussen ønske om at deltage i konferencen og det blev foreslået, at han
efterfølgende i rådet skitserer relevante emner fra konferencen, hvilket kan relateres til
inklusionsprojektet. Det blev besluttet, at Christian Madsen tilmelder Hans Rasmussen
til konferencen.
4. Oplæg om de nye uddannelsesmuligheder på Job- og Aktivitetscenteret (JAC) v.
Ann-Christina Matzen Andreasen og Kamilla Massinen
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Leder af JAC, Ann-Christina Matzen Andreasen og udviklingskonsulent Kamilla
Massinen fortalte om hvordan JAC igennem en længere proces har arbejdet med at
udvikle dag- og aktivitetsområdet. Brugerbestyrelsen har hele vejen igennem processen
taget aktivt del i processen. Udviklingen er mundet ud i et nyt kursussystem for
brugerne på JAC, og der er udarbejdet et meget flot kursuskatalog. Fokus for kurserne
er, at de skal bidrage til, at den enkelte bruger udvikler sig. En del af kurserne afsluttes
med eksamen og eksamensbevis. Ann-Christina fremhævede betydningen af, at
brugerne modtager et diplom som afslutning og anerkendes for det læringsforløb, de
har været igennem. Kurserne er blevet formidlet via en udstilling på JAC, en
plakatkampagne og en workshop. Andet kursuskatalog er netop blevet trykt. Jeanne
Toxværd spurgte, om dette kursuskatalog vil blive lanceret på samme vis. Kamilla
Massinen tilkendegav at disse kurser ligeledes vil blive formidlet via plakater og på en
galleriudstilling. Derudover er det en del af personalets rolle at tage snakken med
brugerne om kurserne, så de introduceres til de uddannelsesmuligheder, de har i det
nye system. JAC har oplevet meget positive tilbagemeldinger fra både personale og de
stolte kursister. Der er afholdt en eksamensdag, hvor borgmesteren deltog og
gratulerede.
Handicaprådet tilkendegav stor ros til JACs engagement i udviklingsarbejdet og det
flotte kursuskatalog. Kirsten Dennig bemærkede, at det også har været en del interesse
i forhold til tilbuddet fra andre kommuner og indtrykket er generelt, at JACs
kursustilbud er meget professionelt tilrettelagt. Hans Rasmussen bifaldt, at der
arbejdes videre med den spændende udvikling og foreslog, at Gentofte Kommune aktivt
arbejder for at udbrede denne udvikling af dag- og aktivitetsområdet fx i regi af KL.
Kursuskataloget samt eksempler på et diplom er vedhæftet referatet.

5. Spørgsmål og orientering fra DH
Der var ingen kommentarer til punktet.

6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
- Orientering om det kommunale tilsyn på dag- og døgntilbud for
udviklingshæmmede og sindslidende 2014
Kirsten Dennig, chef for Social & Handicap, myndighed og Elsebet Schultz, chef for
Social & Handicap, drift orienterede om tilsynet på dag- og døgntilbud, som
beskrives i vedlagte bilag. Kirsten Dennig påpegede, at det vigtige er, at der er
opmærksomhed på de anbefalinger som gives. Anbefalingerne skal ses som en
markør på, hvor der fremover skal være et særligt udviklingsfokus. En del af
anbefalingerne handler om, at der skal fokus på at beskrive de metoder, der
arbejdes med. Elsebet Schultz tilføjede, at anbefalingerne godt kan ses som et
”ekstra skub”, til ellers velfungerende tilbud, for at sikre at der gøres en ekstra
indsats. For eksempel er der i forhold til STU en del anbefalinger, men det bunder i
et ønske om at skubbe lidt ekstra på for at sikre, at det er et kompetencegivende
uddannelsestilbud, og anbefalingerne skal ses som et godt afsæt for at arbejde
videre med udviklingen af STU.

Kirsten Dennig orienterede om, at der har været et markant fald i antallet af
magtanvendelser fra 107-11 i perioden 2007-2014. Magtanvendelser er et område,
der er arbejdet systematisk med. Elsebet Schultz orienterede om, at Socialtilsynet
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kun nåede to regodkendelsesbesøg i 2014, og de resterende regodkendelsesbesøg
vil derfor ligge i 2015. Elsebet Schultz fortalte, at langt de fleste anbefalingspunkter
handler om dokumentation, og hun har derfor undersøgt, hvilke dele af
dokumentationen, som efterspørges. Det drejer sig eksempelvis om at uddybe
dokumentationen af de handlinger, der leder frem til vurderingen af, om målene er
nået og hvordan.
I forbindelse med gennemgangen af tilsynet blev der spurgt til følgende punkter:
•

•
•

•

-

Jeanne Toxværd spurgte til antallet af uanmeldte besøg. Elsebet Schultz
svarede, at der har været tre uanmeldte tilsynsbesøg, hvilket fremgår af
bilaget ”Notat vedr. det kommunale tilsyn i 2014 i dag- og døgntilbud”. Det er
Socialtilsynet som afgør, hvorvidt et tilsyn skal ske anmeldt eller uanmeldt.
Derudover kan der via en whistleblower ordning ske henvendelse, som
foranlediger uanmeldte besøg, hvilket dog ikke har været tilfældet for nogle
af kommunens tilbud.
Jan Mollerup spurgte, hvordan det generelle billede på landsplan ser ud i
forhold til antallet af magtanvendelser, hvilket Kirsten Dennig vil undersøge.
Jacob Monies spurgte til inddragelsen af pårørende, da han synes dette var
svært at spore i rapporten. Elsebet Schultz fortalte, at de pårørende er
inddraget. Af Socialtilsynets vejledning fremgår det til hvilke temaer, de
pårørende skal inddrages.
Hans Rasmussen spurgte, hvordan kommunen sikrer beboernes økonomiske
midler. Thomas Bille fortalte, at Gentofte Kommune har udarbejdet en klar
retningslinje for håndtering af beboermidler, der skal følge af alle decentrale
enheder nemlig ”Bilag C; Retningslinjer for administration og håndtering af
midler for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne”. Thomas
foreslog, at kommunens interne revisor Anja Berkowitz gennemgår
retningslinjerne på et kommende Handicaprådsmøde.

Orientering om turkortet
Thomas Bille orienterede om Turkortet, som er et tilbud, der giver mulighed for at
komme ud af sin bolig med en hjælper. Der kan tilbydes to timer i kvartalet til
aktiviteter uden for hjemmet og timerne kan spares sammen. Turkortet er et tilbud,
Gentofte Kommune har søgt midler til gennem ældrepuljen 2015. Turkortet tilbydes
borgere, som får hjælp til personlig pleje. Turkortet er ikke det samme som
klippekortet, der er et nationalt tilbud finansieret af midler fra finansloven 2015.
Med klippekortet tilbydes borgerne en halv times ekstra tid om ugen. Tiden kan som
turkortet bruges til ture ud af huset, men den kan også benyttes til aktiviteter i
hjemmet. Tiden kan som med turkortet spares sammen. Klippekortets målgruppe er
”de svageste hjemmehjælpsmodtagere”, hvilket i Gentofte Kommune er defineret
som borgere, der modtager mellem 7-30 timers hjælp til personlig pleje. Elisabet
Sinding spurgte, hvorfor Handicaprådet ikke har været inddraget i udarbejdelsen af
turkortet? Thomas Bille fortalte, at fokus har været på at inddrage Seniorrådet, da
puljen generelt er møntet på initiativer på ældreområdet. Handicaprådet
tilkendegav, at de ligeledes er relevante at inddrage, da en del mennesker med
handicap kan være potentielle brugere af fx turkortet.

7. Eventuelt
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Der var ingen punkter til evt.
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