
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 20. september 2010 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Frede Buchardt, DH – Gentofte 
Jacob Monies, DH – Gentofte 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH – Gentofte  
Elisabet Sindig, DH - Gentofte 
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune 
Niels Christian Koefoed, Park- og Vejchef, Gentofte Kommune 
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke direktør Social & Sundhed 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap 
Marlene Hansen, Udviklingschef, Social & Handicapdrift 
Torben Frese, projektleder Børn, Unge & Fritid 
Jeanette Poulsen, souschef Børn, Unge & Fritid 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge & Fritid 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 
Ikke tilstede: 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen   
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
 
 
1) Orientering fra formanden 
De anførte meddelelser blev ikke givet på mødet, men de er efterfølgende skrevet af formanden, og 
medtages til orientering. 
 
 Handicaprådskonference på Købehavns Rådhus den 13. september 
Fra Handicaprådet deltog Elisabet Sinding, Jacob Monies og Hans Rasmussen med ledsager. 
Konferencen blev sluttet af med endnu en understregning af vigtigheden af at tænke mainstreaming ind 
i kommunens dagligdag. 
 
 Tilgængelighedsforum 
Jacob Monies og Hans Rasmussen deltager sammen med embedsmænd fra Tilgængelighedsforum i en 
konference på Statens Byggeforsknings Institut om Handicapkonventionens implementering i 
byggesagsarbejdet. Det er meget glædeligt, at kommunens embedsmænd, der arbejder med området, 
også deltager. 
 
 Kommende møde – besøg på tilbud eller institution 
Det er tid til at overveje hvilken institution, vi ønsker at besøge i efteråret. 
Forslag modtages og afgøres på oktobermødet. 



 
 Genvej – Gentofte Kommunes hjemmesideløsning 
Hans Rasmussen oplyser, at han har vovet sig ind på Gentofte Genveje trods udsagnet om, at det afsnit 
på Gentoftes hjemmeside kun skulle være tilgængelig via musebetjening. Det viste sig, at en hel del af 
handlingerne på dette afsnit også kan håndteres via tastaturet. Der mangler imidlertid en opdatering af 
sidens udseende, så standarden kommer på højde med resten af Gentoftes hjemmeside. Hans har 
kontaktet administratorerne af hjemmesiden og gjort opmærksom på forholdet. En løsning på 
problemet kræver imidlertid, at kommunen anvender tilgængelige formularer i PDF-format, hvilket 
ikke er tilfældet pt.  
 
2) Inklusion og strategier i den socialpædagogiske indsats  
Torben Freese præsenterede området herunder karakteristika ved målgrupperne på det social 
pædagogiske område. Kommunen arbejder med almene specialpædagogiske tilbud, Enkeltintegrerede 
børn og unge, Børn og unge på specialskoler (eksterne tilbud) og Børn og unge på Søgårdsskolen 
(kommunal specialskole i Gentofte). 
 
 
Udviklingen på området er kendetegnet ved at flere børn får stillet diagnoser fx inden for 
autismespektret og området er kendetegnet ved at være i vækst i alle landets kommuner. Flere 
undersøgelser dokumenterer stigningen ligesom benchmark med andre kommuner viser, at området i 
Gentofte kommune er stort og i vækst. Kommunalbestyrelsen har nu besluttet at se nærmere på 
området. Budgettet for området er i 2010 ca. 130 mio kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at 
området over de næste 4 år forventeligt skal reducere budgettet med ca. 15%.  
 
Jørgen Brødsgaard Thomsen spurgte ind til den anvendte opgørelsesmetode på området og forholdt sig 
kritisk overfor at anvende en bruttoopgørelsesmetode, der risikerer at vise et for højt udgiftniveau, hvis 
’grænsegængere’ dvs. borgere fra andre kommuner risikerer at tælle med to steder. Jørgen Brødsgaard 
Thomsen stillede derfor spørgsmålstegn ved om det opgjorte udgiftsniveau dermed er retvisende eller 
reelt lavere.  
 
Torben Frese oplyste, at den samlede vurdering af væksten på området er baseret på en række 
undersøgelser, der hver på forskellig vis underbygger områdets vækst både kommunalt og nationalt. 
Det kan være vanskeligt direkte at sammenligne forskellige kommuner pga. opgørelsesmetoder. Men  
hvorvidt der anvendes en brutto- eller nettoopgørelsesmetode gør reelt ikke den store forskel, fordi der 
er en tidsforskydning mellem pladser og salg af disse og fordi der reelt sælges meget få pladser til 
andre kommuner. Konkret er der ikke det sidste år solgt pladser på Søgårdsskolen til andre 
kommuner.idet kommunen prioritetrer pladserne til ”egne” børn 
Torben Frese oplyste endvidere, at behovet for at se nærmere på området underbygges af, at en fortsat 
vækst på området kan betyde, at udgifter til specialområdet risikerer at overhale normalområdet. 
 
Herefter præsenterede Torben Freese, hvordan området er i fokus på nationalt plan. Fx har et 
regeringsiværksat rejsehold gennemført et såkaldt 360 graders eftersyn af området og der er udmeldt 
nationale anbefalinger samt anbefalinger fra KL.  
 



Handicaprådet drøftede dilemmaer i inklusion af børn fra specialområdet til det almene 
undervisningsområde herunder lovgivningens rammer på området versus anbefalingerne fra 
rejseholdet.  
 
Torben Freese præsenterede dernæst, hvordan Gentofte kommune fremover vil kvalificere de 
specialpædagogiske tilbud. Det skal ske gennem en omstrukturering og indholdsdebat, der involverer 
væsentlige ændringer i struktur, indhold og økonomi herunder en øget fokus på den inkluderende skole.  
 
I den inkluderende skole er visionen at gå fra at tildele ressourcer til det enkelte barn, til at optimere 
den viden og kompetence som fagprofessionnelle voksne har behov for, med det formål at kunne støtte 
hele gruppens behov.  
 
En fremtrædende aktivitet er etablering af kompetencecentre på kommunens skoler. Det blev opstartet 
for 2 år siden og i dag er der kompetencecentre på følgende skoler:  
 Gentofte skole har kompetencecentret kaldet Satelitten, der henvender sig til børn med 

læringsmæssige og sociale vanskeligheder i indskolingen og på mellemtrin.  
 På Ordrup Skole er kompetencecentret Hulen for børn med sociale kognitive vanskeligheder fx 

ADHD.  
 Skovgårdsskolen har kompetencecenter for asberger og ASF.  
 Der ud over er etableret et kompetencecenter kaldet Dyslexia for børn og unge med 

læsevanskeligheder.  
 Endelig er der på Ungdomsskolen enkeltmandsundervisning for unge, der af forskellige årsager har 

behov for et alternativt skoletilbud.  
 
Kommunen udgiver inden for den nærmeste fremtid pjecer om kommunens kompetencecentre.  
 
Handicaprådet spurgte ind til, hvordan tilgangen og strategien harmonerer med at etablere tilgængelige 
spor på alle skoler. Torben Freese oplyste, at der fremadrettet arbejdes med evaluering af de etablerede 
kompetencecentre og der bliver set på den geografiske placering af kompetencecentrene.  
 
Det blev drøftet, hvordan barnets udvikling i egen diagnose ændres over tid og dermed også behovene. 
Og det blev det drøftet, hvordan inklusion i normalområdet har positiv effekt på de sociale 
kompetencer i en given klasse, hvor integrationen finder sted.  
 
I tillæg til mødet oplyser Torben Freese, at antallet af visiterede børn og unge på de enkelt integrerede 
tilbud i skoleåret 2009/10 er 111 enkelt integrerede elever på folkeskolerne med støttetimer. På 
specialskoler, behandlingstilbud og dagtilbud udenfor og i kommunen er der pt. visiteret ca. 160 elever. 
 
 
3) Orientering om Rammeaftale 2011 
Kirsten Dennig og Jeanette Poulsen præsenterede Rammeaftalen 2011, der er et resultat af 
indmeldinger fra kommunerne i Region Hovedstaden på special- og socialområdet. Værktøjet 
’Rammeaftalen’ er etableret for at skabe grundlag for planlægning af tilbud på special- og 
socialområdet mellem kommunerne og skal etablere et overblik over tilbuddene på området matchet 



med efterspørgslen på området. Rammeaftaleværktøjer mangler endnu at slå igennem som afsæt for ny 
planlægning eller afsæt for initiativ til nye tilbud. Tendensen på området er, at kommunerne går efter at 
dække behovene med lokale tilbud. 
 
Handicaprådet drøftede i forlængelse heraf, hvordan Rammeaftalen fungerer som værktøj og der blev 
sat spørgsmålstegn ved om de statistiske opgørelser etablerer et retvisende billede for udviklingen på 
området.  
 
 
4) Høring af kvalitetsstandarder for aktivitets – og samværstilbud SL §104, beskyttet 

beskæftigelse SL §103 og ledsagerordning SL §97 v. Kirsten Dennig, Social & Handicap 
Kirsten Dennig præsenterede kort oplæg til kvalitetsstandarder, der afspejler kommunens serviceniveau 
på området indenfor de pågældende lovgivningsområder.  
 
Det blev drøftet, hvem der er målgruppe for beskrivelserne og hvordan der fremadrettet skal arbejdes 
med præsentationsformen, hvis målgruppen er brugerne. Kvalitetsstandarderne er et styringsredskab i 
kommunen, men er også et redskab til sagsbehandlerne og til borgerne. Målet er dog på sigt at finde en 
form, der er lettere tilgængelig end den nuværende – men i første omgang fokuseres på at udarbejde 
kvalitetsstandarder på alle centrale områder..  
 
Handicaprådet efterlyste oplysninger i kvalitetsstandarderne om i hvilket omfang borgere og pårørende 
blev involveret ved revisitation. Kirsten Dennig oplyste, at en revisitation følger en helt normal 
visitationsproces, hvilket vil sige, at der som udgangspunkt er en dialog mellem sagsbehandler og 
borger og borgerens funktionsniveau og hvilket ønsker og behov borgeren har. Andre parter herunder 
pårørende kan indgå i denne dialog. Derefter tilsluttede Handicaprådet sig de fremlagte 
kvalitetsstandarder.  
 
 
5) Høring af ydelsesbeskrivelser for § 103 og 104 tilbud v. Marlene Hansen Social- & 

Handicapdrift 
Marlene Hansen præsenterede ydelsesbeskrivelserne hvorefter indhold og form kort blev drøftet 
herunder behovet for tilpasning af formidlingsformen afhængig af målgruppen for materialet. 
Handicaprådet efterspurgte, at der til brugerne arbejdes med en mere tilgængelig formidlingsform.  
 
Herefter tilsluttede Handicaprådet sig det fremlagte materiale.  
 
6) Handicappolitikkens handleplan, borgermøde og den borgerrettede pulje v. Steen Suhr-

Knudsen, Børn, Unge og Fritid 
 Opsamling på borgermødet den 26. august 2010  
Steen Suhr Knudsen indledte punktet og henviste til det udsendte opsamlingsmateriale fra 
borgermødet.  

 
Det blev drøftet, hvordan fremmødet på borgermødet giver anledning til genovervejelse af formen på 
borgerinvolvering.  

 



Med henvisning til borgermødets tema og caseeksempler drøftede Handicaprådet desuden, hvordan 
opsøgende arbejde er vigtigt. Jacob Monies fremhævede behovet for opsøgende arbejde for at etablere 
succesfulde initiativer og projekter og betydningen af, at kommunen tilbyder tilsvarende. Det blev 
påpeget, at kommunens koblingsmedarbejder på borgermødet havde givet indtryk af, at det ikke var 
tilgangen. Steen Suhr-Knudsen understregede, hvordan Min Fritid også indeholder opsøgende arbejde 
via koblingsmedarbejderne.  

 
Handicaprådet besluttede på baggrund af erfaringerne fra borgermødet at afholde en workshop i rådet 
om temaet borgerinvolvering i råds- og politikarbejde 

 
 Proces for Handicappolitikkens Handleplan 2011  
Processen for Handleplan 2011 blev drøftet ligesom det blev vendt, hvorvidt processen for den årlige 
handleplan for handicappolitikken eventuelt skal gentænkes.  
 
Handicaprådet tilsluttede sig den fremlagte proces for den kommende plan med forventet forelæggelse 
af Handleplan 2011 i Kommunalbestyrelsen januar 2011.  

 
 Ny ansøgningsrunde til den borgerrettede pulje oktober 2010 
Der er fortsat midler til rådighed i den borgerrettede pulje til afholdelse i 2010, hvorfor der udmeldes 
en ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist i oktober. 
 
 
7) Høring af ændringer i handicapparkering ved Dyrehavsbakken 
Det tilsendte forslag fra Skov og Naturstyrelsen blev drøftet herunder brugerbetalingen og det 
uhentsigtsmæssige i at skulle betale for parkering, hvis man blot ønsker at skulle i skoven. Det blev fx 
fremhævet at andre bilister har flere muligheder for at benytte andre omkringliggende 
parkeringspladser, som handicappede ikke kan benytte.  

 
Det blev problematiseret, hvorvidt toiletforholdene i det fremlagte forslag vil være tilstrækkelige og det 
blev påpeget, at man som handicappet bruger vil få længere til Dyrehavsbakken. Fx blev det fundet 
uhensigtsmæssigt, at adskille handicapparkering og handicaptoiletter da det kan medføre trafik med 
eksempelvis toiletstole og mobillifte mellem parkeringspladserne og toiletterne.  

 
Flere rådsmedlemmer oplever det fremlagte forslag som en forringelse af tilgængeligheden og 
uacceptabelt at ændre på toiletforholdene i forbindelse med parkeringen.  

 
Handicaprådet efterspørger viden om alternative muligheder for handicapparkering, hvis man ønsker en 
tur i Dyrehaven og ikke skal på Dyrehavsbakken og dermed anvender en brugerbetalt parkering.  

 
Handicaprådet opfordrer til, at der ved etablering af en ny handicapparkering indgår betragtninger om 
belægningsforholdene, så underlaget er fast nok til at håndtere fx gangbesværende med rollator.  

 
Formand Hans Rasmussen udarbejder på baggrund af mødets drøftelser et svarbrev til Skov og 
Naturstyrelsen.  



 
 
8) Høring af frister for behandling af ansøgningssager på det sociale område  
Punktet blev pga. den fremskredne tid udskudt til næste møde.  

 
9) Høring af etablering af invalideparkeringspladser  
Handicaprådet drøftede punktet med afsæt i den fremsendte oversigt over invalideparkeringspladser.  

 
Handicaprådet fremhævede parkeringsvanskeligheder med invalidebiler i kommunen for det første, 
fordi pladserne opleves som optagede af andre – herunder blev parkeringsvanskeligheder på 
Gentoftegade fremhævet. For det andet fordi der opleves vanskeligheder i kraft af for små 
parkeringsbåse. En minibus med lift enten på siden eller bag på bilen kan vanskeligt finde plads på de 
eksisterende invalideparkeringspladser, der er for små. Helt konkret opleves der vanskeligheder på 
handicapparkeringspladserne ved Søgaardsskolen.  

 
Det blev foreslået fx at etablere parkeringsbåse anmærket at være fortrinsvis til handicapbusser. Det 
blev drøftet, hvorvidt løsningen giver den fornødne tilgængelighed, når den ikke kan håndhæves.  

 
Det blev foreslået at informere kommunens borgere om, at parkeringskorpset også udsteder bøder til 
ulovligt parkerede biler på handicapparkeringspladser og der blev opfordret til annoncering i Gentofte 
Lige Nu.  

 
Det blev afslutningsvis besluttet, at det fremlagte materiale drøftes i Tilgængelighedsforum.  

 
På baggrund af spørgsmålet rejst på mødet tilføjes følgende tillægsoplysninger fra Park og Vej: 
 
Park og Vej oplyser, at længden på en standard invalideparkeringsplads ifølge vejreglerne er 5 meter. 
Kommunen kan beslutte, at standarden skal være længere. Det er Park- og Vejs anbefaling, at 
standarden maksimalt sættes til 6 til 7meter for optimal anvendelse af parkeringsarealet. 
  
Park- og Vejs praksis, ved etablering af invalideparkeringspladser, er at spørge ansøgerne, om de har 
lift på deres bil, for om pladsen derfor skal etableres længere end standard størrelsen på 5 meter. Der 
har inden for de seneste år været to ansøgere, der har ønsket længere parkeringsplads.  
 
Der er ikke modtaget ønsker om eller udført invalideparkeringspladser til store handicapbusser med 
ramper.  
MOVIA oplyser, at der er oprettet særlige invalideparkeringspladser ved større turistmål til 
opsamling/afsætning med MOVIA’s handicap- eller taxibusser med lift (flextrafik). I kommunen er pt. 
en plads ved Experimentariet. 
  
På baggrund af den konkrete forespørgsel på Søgårdsskolen oplyser Park & Vej, at det er muligt at 
forlænge den bagerste invalideparkeringsplads på C.L. Ibsens Vej. Park- og vej regner på den baggrund 
med at udføre udvidelsen snarest muligt, forventeligt ultimo oktober. 
 
 Spørgsmål og orientering fra DH 



De anførte meddelelser blev ikke givet på mødet, men de er efterfølgende skrevet af formanden, og 
medtages til orientering. 
 
 Hvordan fungerer ventelisterne til ældreboliger? 
Hans Rasmussen har modtaget en forespørgsel angående ventelisten til plejeboligerne på Strandlund og 
på den baggrund forespurgt forvaltningen, der vender tilbage med svar.  

 
 Hvordan håndterer kommunen tilbud og udfordringer på psykiatriområdet? 
Spørgsmålet er rejst overfor forvaltningen, og Handicaprådet vil senere på året få en redegørelse på 
området.  

 
 Problemer med henvisning til læger med tilgængelig adgang i ferieperioder 
Hans Rasmussen har spurgt i forvaltning til følgende problemstilling. I denne sommers har 
bevægelseshæmmede oplevet uhensigtsmæssigheder i den måde, den gensidige ferieafløsning mellem 
kommunens læger fungerer på. Der synes ikke at være en aftale om, at bevægelseshæmmede, uanset de 
indgåede aftaler, altid kan komme til en af de få læger i kommunen, der har en klinik, hvor der er 
tilgængeligt for fysisk handicappede. Spørgsmålet vil blive taget op i kommunens samråd med lægerne, 
så der kan indgås en generel hensigtsmæssig aftale. 

 
 Foredragsrække om Handicapkonventionens implementering. 
Danske Handicaporganisationer afholder frem til sommeren 2011 hver første tirsdag i måneden et gå-
hjem-møde fra kl. 15:00 - 17:30 på Kløverprisvej 10B, hvor man inviterer centrale personer til at give 
en status på implementeringen af Handicapkonventionen på deres felt. Alle er velkomne, man skal ikke 
melde sig til, arrangementet er efter først til mølle princippet, men der har indtil nu været plads til alle. 
Programmet for foredragsrækken kan ses på www.handicap.dk 

  
 
10) Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Punktet udskydes til næste møde.  
 
11) Eventuelt   
Ingen punkter 
 
Punkter til kommende møder 
 Evaluering af bruger- og pårørendebestyrelser 
 

http://www.handicap.dk/

