
GENTOFTE KOMMUNE
SOCIAL & SUNDHED

1

Referat fra møde i Handicaprådet den 20. november 2017

Til stede

Hans Rasmussen, DH Gentofte

Jacob Monies, DH Gentofte

Jan Mollerup, DH Gentofte

Mitzi Reinau, DH Gentofte 

Elisabet Sinding, DH Gentofte

Anne Hjort, kommunalbestyrelsen

Bente Frimodt-Møller, kommunalbestyrelsen

Michael Holst, planchef i Teknik & Miljø

Søren Kjellerup, leder i Børn & Skole

Fra forvaltningen o.a.

Helene Rasmussen, socialdirektør Social & Sundhed

Christian Madsen, chefkonsulent Kultur, Unge og Fritid

Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift

Berit Rask, specialkonsulent Social & Sundhed (referent)

Afbud

Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsen 

1. Høring af anbefaling fra Opgaveudvalget for Anbringelser

Søren Kjellerup introducerede opgaveudvalget om anbringelser med en præsentation af formålet om at
se på hvordan samarbejdet mellem kommune, medborgere og lokale frivillige kan styrkes, med henblik
på at skabe færre og kortere anbringelser i et 0-18 års perspektiv. Opgaveudvalget har haft to konkrete
opgaver 1) At undersøge hvordan borgernes og frivillige organisationers indsatser kan understøtte
indsatsen for anbringelsestruede eller anbragte børn og unge, deres familier og nærmeste netværk. 2)
At anbefale muligheder for indgåelse af nye partnerskaber, der kan understøtte samarbejdet mellem
civilsamfundet og Gentofte Kommune.

Opgaveudvalget har drøftet et værdigrundlag og rammer for inddragelse af frivillige i Gentofte
Kommunes arbejde med anbringelsestruede, anbragte og tidligere anbragte børn. I rammerne for
inddragelse af frivillige er der først og fremmest fokus på barnet/den unge, men også en
opmærksomhed på familien; dvs. forældre, søskende og andre familiemedlemmer.

Søren lagde vægten på præsentationen af de anbefalede fem prioriterende indsatsområder:
 Etablering og drift af en koordineringsenhed
 Oprettelse og vedligeholdelse af mentornetværk
 Indsatser der mindsker børn og unges ensomhed
 Indsatser der hjælper unge med at finde fritidsjob og
 Indsatser, der har særlig fokus på familien som helhed.

Afslutningsvis fremhævede Søren nogle konkrete forslag til realisering af anbefalingerne, der dels
hænger sammen med et udarbejdet Frivilligkatalog, og dels tager afsæt i en etableret Vidensbank på
området, og han fremhævede, at anbefalingerne overordnet kan opfattes som "en frivillig håndsrækning
i en udsat situation".
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Handicaprådet drøftede det fremlagte, og der var stor enighed om, at det her drejer sig om et meget
vigtigt område og en indsats over for en meget sårbar og udsat gruppe.

Bente Frimodt-Møller opfordrede til, at man ved etableringen af samarbejdet med frivillige skelede til
den måde, man i Headspace rekrutterede frivillige - her foretog de professionelle en egentlig
ansættelsessamtale i tilknytning til introduktionen til opgaven.

Der blev spurgt ind til andre kommuners erfaringer med frivillige på dette område, og Søren oplyste, at
der pt. er sparsomme kommunale erfaringer med systematisk involvering, men der findes mange
forskellige tiltag fra diverse frivilligorganisationer rundt om i landet, hvilket også er afspejlet i det
omtalte Frivilligkatalog, hvor ca. 40 eksisterende nationale og lokale muligheder og indsatser er
beskrevet.

Der blev spurgt ind til og drøftet, hvordan der kan tænkes involvering og koordineringen med fagfolk fra
kommunen og styring fra kommunens side. Her tænkes koordineringsenheden ind som en mulig løsning.

Ligesom der blev spurgt ind til størrelsen på behovet for frivillige.

Det blev oplyst, at der er ca. 70 anbringelser i Gentofte kommune, men forskelle på målgrupper og
målgruppestørrelser.

Handicaprådet lagde meget vægt på, at man holder en stram professionel linje, hvor kommunens faglige
ekspertise er i centrum, og de frivilliges indsats bliver støttet professionelt. Ligeledes anbefalede rådet,
at man ved implementeringen lægger vægten på partnerskaber med frivillige organisationer, der også er
involveret i tilsvarende arbejde i andre kommuner, da det er meget vigtigt, at de, der involveres som
frivillige, har støtte i deres frivillige organisation og kan trække på erfaringer fra andre frivillige.

Høringssvar

Handicaprådet tilsluttede sig anbefalingernes fem indsatsområder og lagde særlig vægt på, hvordan der
rekrutteres frivillige.

Der bør arbejdes med partnerskaber med etablerede foreninger/organisationer af frivillige, hvor der kan
stilles krav til de frivilliges kompetencer til at løfte denne opgave inden for dette sårbare område.

Der skal i rekrutteringen af frivillige sikres en vis faglighed, og indsatsen skal styres i et tæt samarbejde
med kommunens professionelle på området.

Handicaprådet understregede betydningen af, at den præsenterede koordinerende funktion kan sikre
rette match og kvalitet ift. den involverede frivillige.

Handicaprådet understregede, at kommunen i forbindelse med indsatsen skal være meget opmærksom
på eventuelle funktionsnedsættelser hos de involverede, idet indsatsen omkring kompensation af
funktionsnedsættelser kan være helt afgørende for en families sårbarhed og funktion.

Handicaprådet fremhævede endvidere, at det attraktive i den foreslåede tilgang er, at den
professionelle viden i kommunen suppleres med indsatsen af frivillige, der har en solid erfaring at tage
udgangspunkt i.

Endelig understregede Handicaprådet det vigtige i at se økonomien i de meget komplicerede sager i et
langsigtet perspektiv, idet en afhjælpning af problemer ved en anbringelse netop på langt sigt kan give
ganske positive økonomiske gevinster.
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Ydelsesbeskrivelse for §104 helhedstilbud i Boenhed B Bank Mikkelsens-Vej
Elsebet Schultz introducerede ydelsesbeskrivelsen og herunder en kort præsentation af målgruppen for
aktivitetstilbuddet, der foregår i regi af egen boenhed og et helhedstilbud. Det er i udgangspunktet 9 af
de 24 borgere i boenhed B, der er omfattet af dette helhedstilbud.

Handicaprådet bemærkede kort et ønske om en tydeligere angivelse i overskriften af, at det omhandler
helhedstilbud. Det blev oplyst, at det er tilføjet efterfølgende og en opdateret ydelsesbeskrivelse
udsendes med referatet.

Rådet spurgte ind til ressourcer og en bekymring for, hvordan aktiviteter fastholdes ved sygdom blandt
personalet. Det blev fremhævet, at da der er tale om et helhedstilbud i botilbuddet, vil der altid være
personale til stede. Handicaprådet udtrykte afslutningsvis tilfredshed med ydelsesbeskrivelsen.

2. Orientering om nyt i forhold til lov om social service
Med udgangspunkt i den udsendte KL præsentation orienterede Elsebet Schultz om ændringer i
Serviceloven pr. 1. januar.

En lang række ændringer blev fremhævet. Handicaprådet spurgte ind til og drøftede udvalgte
ændringer, hvoraf flere hilses velkommen, men enkelte fremtræder anderledes end først ventet. Noget
nyt er fx en definition af begreberne rehabilitering og habilitering og nye muligheder for samarbejde
med frivillig sektoren. Ligesom det blev fremhævet, at der med den nye lovgivning er lagt vægt på mere
enkelhed og forenklinger ift. hjælpemidler. Det blev oplyst, at man er velkomne til at benytte
præsentationen fra KL til videre drøftelse i andre sammenhænge.

3. Status på Handicappolitikkens Handleplan efterår 2017
Christian Madsen gennemgik den udsendte opfølgning på aktiviteterne i Handleplan 2017 ligesom der
blev orienteret om møde mellem formandskabet, det tværgående netværk og en række projektholdere.

Handicaprådet spurgte ind til budgettal og overførsel af midler og der blev spurgt ind til den
borgerrettede pulje. Fremlæggelse af status for sidstnævnte blev aftalt til decembermødet.

4. Status Evaluering af Handicappolitikken
Christian Madsen orienterede om fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Hans Rasmussen
orienterede om udsendelse af spørgeskema og bistand til foreningernes udsendelse. Der kan givet vis
forventes forsinkelser i besvarelserne, idet ønsket er, at alle får en uges tid til besvarelse.

Der blev spurgt til, om alle organisationer ønsker at besvare. Det blev oplyst, at nogle organisationer er
tilbageholdende med at ville udsende og besvare digitale spørgeskemaer. Det beklages meget af rådet,
der opfordrer til deltagelse fra flest mulige.
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6. Orientering fra formanden
 Tilgængelighedsforum: Jakob Monies orienterede om afholdt møde 1. november med diskussion af

igangværende projekter og fremtidige projekter i regi af Tilgængelighedspuljen. Desuden blev
udfordringer med adgang fra bus til busstoppesteder drøftet. Løsningen fra Søborg hovedgade med
rådgivning fra Niras’ blev fremhævet. Det er nu drøftet med chefen fra Park og Vej og der er fundet
et kompromis, hvor det afprøves og evalueres. Dernæst fremhævede Jakob igangværende
tilgængelighedsdrøftelser ift. adgang til badning på Bellevue. Endelig blev arbejdet med Universelt
design til en rampe på Bank-Mikkelsens Vej fremhævet.

 Julemarked i rådhushallen 7. december. Handicaprådet kommer med to personer og har lille
konkurrence om en dekoration.

 Orientering om handicapkørsel for synshandicappede. Formanden fremhævende, at der er opnået
en sejr idet der i satspuljeforliget er opnået, at synshandicappede kan benytte handicapkørsel i stil
med bevægelseshæmmede.

 Orientering om handicapkørsel for synshandicappede. Formanden fremhævende af der er opnået
en sejr, idet det i satspuljeforliget er besluttet, at satspuljeforsøget bliver erstattet af en lovændring
pr. 1. juli 2018, således at synshandicappede kan benytte handicapkørsel i stil med bevægelses-
hæmmede.

7. Spørgsmål og orientering fra DH
Jan Mollerup spurgte ind til nyhedsbrevet for Bank Mikkelsen-Vej og hvilke tilpasninger, der er sket i
byggeriet? Det blev aftalt, at Stine Tarhan deltager på næste møde og giver en orientering.

Hans Rasmussen spurgte ind til en uddybning af beslutninger om ændringer i kommunen ift. ordblinde.
Det forlyder i pressen, at 13 børn i kommunen bliver flyttet fra kompetencecenter til almindelige
klasser. Der ønskes en orientering.

8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
 Kvartalsredegørelse til Socialudvalget. Handicaprådet udtrykte tilfredshed med 

kvartalsredegørelsen, der giver et godt overblik. 

9. Eventuelt

Hans Rasmussen meddelte, at han udtræder af Handicaprådet pr. 1. januar af helbredsmæssige grunde.


