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Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH – Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Jacob Monies, DH – Gentofte 
Mitzi Reinau, DH – Gentofte 
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen  
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Michael Holst, Planchef, Teknik og Miljø  
Kirsten Dennig, Afdelingschef, Social og Handicap myndighed, Social og Sundhed 
 
Fra forvaltningen: 
Thomas Bille, Vicedirektør, Social & Sundhed 
Lasse Dreboldt Olsen, Projektmedarbejder, Børn, Unge og Fritid (referent) 
Christian Madsen, Chefkonsulent vedr. fritid og handicap, Børn, Unge og Fritid  
Marlene Hansen, Udviklingschef, Social og Handicap Drift, Social og Sundhed 
Søren Kjellerup, Leder, SIFA, Børn, Unge og Fritid 
 
Gæster: 
Birgit Agner, Netværkshuset 
Kosna Savage, Integrationsrådet 
 
Afbud:  
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH – Gentofte  
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 

 
 
1. Aktivt liv 50+ v. Thomas Bille  

Velfærdsstaten er i forandring og de kommende generationers værdier og ressourcer er forskellige 
fra dem tidligere generationer havde. I samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning har 
Gentofte Kommune anlagt et fremtidsperspektiv på det gode liv 2025 med henblik på at fjerne 
barrierer og udnytte nye muligheder for det gode liv 50+. I dialog med de nye generationer 50+ i 
Gentofte har vi opbygget en ny indsigt i værdier og ressourcer i de nye generationer og 
identificeret en række indsatsområder, der er centrale for at imødekomme de nye generationer. 
 
De yngre generationer anser sig bl.a. som mere initiativrige og ønsker i højere grad at sikre deres 
alderdom ved aktivt at forebygge skavanker og sikre sig boligforhold, der er optimale i forhold til 
alderdommen. De efterspørger derfor mere indflydelse og medbestemmelse og ser i høj grad 
kommunen som en partner, der er i stand til at facilitere og hjælpe borgerne i realiseringen af 
deres personlige strategier for det gode liv 50+ på deres rejse  imod større selvhjulpenhed. En 
facilitering, der vel at mærke er individuelt defineret i forhold til den enkelte borger.  
 

 
 

3. oktober 2014 
 
 



 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 SOCIAL & SUNDHED 

 

Sagsnr. 000774-2010  Side 2 af 4 

 

Der vil blive inviteret ind til en workshop 28. oktober, hvor der vil være mulighed for at komme 
med input til fremtidige indsatser. 
 
Kosna Savage fra Integrationsrådet forudser en kommunikationsudfordring, da der kommer flere 
og ældre flygtninge/indvandrere til Danmark som ikke mestrer dansk. Derfor ville det være godt at 
nytænke kommunikation til disse ældre borgere der endnu ikke mestrer dansk. 
 
2. Sundhed og Trivsel v. Marlene Hansen og Søren Kjellerup 

Marlene Hansen og Søren Kjellerup blev inviteret ind til at fortælle om status på projekterne under 
titlen ’Sundhed og Trivsel’ i handicappolitikkens handleplan 2015. 
 
Marlene Hansen gjorde rede for, at der er fin sammenhæng mellem de projekter, der er blevet 
iværksat ud fra sundhedspolitikken, socialpsykiatriplanen og handicappolitikkens handleplan 2015. 
 
Alle projekterne under ’Sundhed og Trivsel’ er i gang, med undtagelse af konferencen: Lighed i 
Sundhed. En lignende konference blev afholdt i medarbejderregi, hvor alle sociale tilbud deltog. 
 
Der vil blive afholdt en markedsdag den 6. november på rådhuset, hvor forskellige aktører i 
kommunen er inviteret ind, for blandt andet at gøre opmærksom på de muligheder for bevægelse, 
der findes til børn og unge med særlige behov. 
 
Om Sundhedsfremme i Hverdagspædagogikken vil der forår 2015 blive afholdt tre temadage, hvor 
Sundhedsinnovatoren Peter Thybo vil holde oplæg, hvor det dobbelte KRAM (kompetencer, 
relationer, anerkendelse og mestring) vil være et centralt tema. 
 
Handicaprådet ville dog gerne sikre, at de involverede medarbejdere fremadrettet samarbejder, 
derfor skal man også bygge ovenpå den specialiserede viden med en generel viden om sundhed. 
Det blev pointeret at man med fordel kunne lade sig inspirere af Danske Handicaporganisationers 
hvidbog, hvor der er fremhævet seks fokusområder i forhold til sundhed. 
 
 
 
3. Borgermøde v. Christian Madsen 

  
Handicaprådet holdt sit årlige borgermøde den 28. august på Gentofte Rådhus. Temaet var 
inklusion og der var inviteret ind til debat omkring temaborde, hvor temaerne var Kultur og Fritid, 
Institutioner og Skole og Arbejdsmarkedet. 
  
Deltagerne ved borgermødet var enten voksne med funktionsnedsættelser eller 
pårørende/forældre til børn med funktionsnedsættelser, dvs. borgere med problemstillingen 
direkte inde på livet.  
  
Ved alle borde blev der talt om behovet for en vedvarende indsats i form af en værdidebat, som 
kan holdningspåvirkning i forhold til at fokus i forhold til borgere med funktionsnedsættelser 
flyttes fra hindringer/etiketter og et ”dem og os” til at se på de ressourcer og kompetencer, den 
enkelte kan byde ind med og arbejde med fællesskaber hvor forskellighed er en rigdom. 
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Behovet for kompetenceudvikling af frivillige, foreninger og professionelle i forhold til, hvad det 
kræver at inkludere i de forskellige arenaer blev også drøftet ved alle borde. 
  
Der er behov at arbejde aktiv med videndeling om og spredning af erfaringer fra de gode 
eksempler. 
  
Fremadrettet vil de forskellige input fra temabordene blive inddraget i det kommende arbejde 
med Handicappolitikkens Handleplan 2015, i det omfang at de passer ind i de spor der er lagt i 
handicappolitkken og i handleplan 2014. 
 
4. Orientering fra formanden 

 Ny formand i DH 
Hans Rasmussen orienterede at Danske Handicaporganisationer har fået ny formand. 
Den tidligere formand – Stig Langvad – har fået nyt job. Den nye formand er Thorkild 
Olesen. 

 

 Nyt fra tilgængelighedsforum 
o Forslag til nyt kommissorium 

Den væsentligste ændring er, at Tilgængelighedsforums kompetencer også 
kommer til at omhandle områder udenfor bygninger frem for kun indvendigt i 
bygninger. 

o Ny mødeplan 
Der vil blive lavet en ny mødeplan til Tilgængelighedsforum 

 

 Nyt fra Lokal Beskæftigelsesråd 
Alle lokale beskæftigelsesråd bliver nedlagt d. 1. januar 2015. Det kan være 
problematisk da de initiativer, der er lavet til borgere med handicap bliver lavet på 
lokalt niveau. De forsvinder med nedlæggelsen af det lokale beskæftigelsesråd. 
Formanden for Handicaprådet håber, at der kan komme en alternativ løsning på 
lokalt niveau. 
 

 Det gode liv - i nye rammer 
På baggrund af de 24 høringssvar der er modtaget er det værdibaserende program 
justeret, således at flertallet af boligerne til voksne placeres i stueplan. Da dette 
giver et ”større fodaftryk” reduceres arealet til de almene familieboliger med ca. en 
tredjedel. Ændringerne blev på et møde, hvor tilbuddene, de pårørende, 
Handicaprådet og referencegruppen var indbudt, præsenteret i Festsalen på Bank 
Mikkelsensvej. Der blev taget positivt imod de indarbejde justeringer. Det justerede 
værdibaserede program er nu til politisk behandling i løbet af september. D. 18.9. 
afholdes borgermøde med Vangede vedrørende etableringen af almene 
familieboliger på området. Alle er velkomne.   

 
 

 Konference for Omegnskommunernes Samråd 
Der afholdes en konference den 26. september af Omegnskommunernes Samråd 
(OS) hvor Hans Rasmussen vil deltage. Temaet for konferencen er den nye letbane. 
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5. Spørgsmål og orientering fra DH 
Jan Chr. Mollerup efterspurgte en oversigt over afholdt ferie på botilbud for henholdsvis 2013 
og 2014. Thomas Bille svarede, at forvaltningen vil give en status på næste møde i 
Handicaprådet. 

 
6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

 Netværk af handicapråd 
Socialstyrelsens netværk af handicapråd afholder seminar den 20. november. Temaet 
er videreudvikling og styrkelse af netværket 

 
7. Eventuelt 

Intet 


