
 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 SOCIAL & SUNDHED 

 

 

1 

 

Referat fra møde i Handicaprådet den 21. januar 2019 
Til stede 

Jacob Monies, DH Gentofte  

Jan Chr. Mollerup, DH Gentofte  

Ina Ringgard Sørensen, DH Gentofte 

Mitzi Reinau, DH Gentofte 

Elisabet Sinding, DH Gentofte  

Ulrik Borch, kommunalbestyrelsen 

Louise S. Bøttkjær, kommunalbestyrelsen 

Søren Kjellerup, chef for Sociale Institutioner og Familiepleje  

Michael Holst, Planchef, Plan og Byg 

Fra forvaltningen o.a.  

Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed 

Christian Madsen, chefkonsulent, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 

Kenneth Pallier, erhvervs- og virksomhedskonsulent, Erhverv, Beskæftigelse & Integration 

Fie Maj Dahlmann, socialrådgiver Jobcentret 

Elsebeth Schmidt, sygeplejerske, Tranehaven Forebyggelse 

Hans Andreasen, Skolechef, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 

Berit Rask, konsulent i Social & Sundhed (referent) 

Afbud 

Ole Stephensen, kommunalbestyrelsen  

1. Oplæg om pilotprojekt Refleks  
Erhvervs- og virksomhedskonsulent Kenneth Pallier introducere kort sig selv og Fie Dahlmann fra 
Jobcentret. Herefter blev projekt Refleks præsenteret. Det er et 1-årigt pilotprojekt, der gør brug af en 
ny digital platform skræddersyet til at synliggøre og profilere Gentofte Kommunes fleksjobbere over for 
virksomheder. Ønsket er at gøre det nemmere at matche virksomheders behov for medarbejdere på 
nedsat tid med de kompetencer, kvalifikationer og erfaringer, som Jobcenter Gentoftes ledige 
fleksjobbere besidder. Ud over den målrettede digitale platform arbejdes der med fysiske møder og 
opbygning af en social platform, der skal give fleksjobberne mulighed for at dele, hjælpe hinanden med 
jobsøgning og med nye relationer i lokalområdet til fremme af et godt jobmatch.  

Handicaprådet roste initiativet og spurgte ind til omfanget af fleksjobbere og aktive brugere. Det blev 
oplyst, at der er ca. 450 fleksjobbere i målgruppen for portalen og aktuelt 20 aktive virksomheder. Det 
blev drøftet, hvordan der er tale om et innovationsprojekt, der først søger at teste selve konceptet 
inden der opstilles egentlige måltal for indsatsen.  

Handicaprådet opfordrede dels til at projektet opstillede nogle succeskriterier for initiativet, så det 
bedre kan vurderes efter 1 år om det er værd at arbejde videre med. Rådet opfordrede desuden til at 
gennemtænke konceptet ift. også svagtseende og ordblinde brugere møder en tilgængelig 
platformsløsning.  

Handicaprådet ser frem til at følge udviklingen og erfaringerne med projektet. 
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2. Oplæg om erfaringerne fra kurset ’Lær At Takle hverdagen som pårørende’ 
Forebyggelseskonsulent Elsebeth Schmith fra Forebyggelsesafdelingen, Tranehaven, præsenterede 
kursustilbuddet LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Det er et kursustilbud til voksne nære 
pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. Deltagerne er pårørende 
til mennesker med forskellige sygdomme. Bekymringer og problemer er ofte de samme, men 
erfaringerne med at håndtere dem er forskellige. Kursisterne får via dialogredskaber mulighed for at 
hjælpe og inspirere hinanden med henblik på en øget hjælp til selvhjælp.  

Det første kursusforløb er nu gennemført. Her har 6 deltagere mødtes over 7 gange for at tale om 
udfordringerne og om, hvordan man kan passe på sig selv i rollen som pårørende. Der har været 
dialoger om oplevelser og følelser forbundet med rollen som pårørende. Fx det at have dårlig 
samvittighed, manglende overskud og vanskelige følelser som skyld og skam.  

Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været en meget stor tilfredshed med forløbet, det at kunne 
mødes og meget hurtigt – allerede på første møde – at kunne tale fortroligt om udfordringerne. 
Deltagerne har efterfølgende haft et fuldt besøgt opfølgende møde på Frivillighedscentret med henblik 
på herfra at få støtte til fortsat at mødes. De samlede erfaringer er hermed rigtig gode og et nyt forløb 
tilbydes til efteråret.  
 
Kursuskonceptet ’LÆR AT TACKLE….’ er oprindelig udviklet i USA og udbredes nu via Komiteen for 
Sundhedsoplysning. Kommunen afholder flere af denne type kurser til andre målgrupper fx borgere med 
kroniske smerter mm. Se mere på 
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Sundhed/Sygdom/Patientuddannelse . For mere information om 
kursustilgangen se også https://laerattackle.dk/ 
 
Handicaprådet takkede for præsentationen. Der blev spurgt uddybende ind til erfaringer og 
målgruppen. Herunder hvorvidt der er tilbud til børn. Her blev oplyst kurserne under denne overskrift er 
for voksne, mens der i kommunen er mere målrettede tilbud til børn og deres pårørende.  

Endelig blev formidling af kursustilbuddet drøftet, hvor Handicaprådet oplyste at man gerne medvirker 
til udsendelse af tilbuddet via DH Gentofte organisationerne.  

3. Handicappolitikken Handleplan 2019 ved Christian Madsen 
Christian Madsen orienterede om processen frem til tilblivelsen af Handleplan 2019. Hvordan 
henholdsvis netværk i forvaltningen, formandskab og DG Gentofte på forskellige vis har bidraget og 
drøftet forslag til tiltag. Nogle tiltag er nu indarbejdet i beslutningsoplægget, andre tiltag er sendt til 
yderligere modning, mens nogle tiltag ikke har rette timing ift. øvrigt igangværende i organisationen. 

Handicaprådet udtrykte tilfredshed med den mere proaktive rolle og proces i årets tilblivelse af 
handleplan ligesom ambitionen om endnu tidligere inddragelse og samarbejde i tilblivelsesprocessen for 
næste års handleplan blev drøftet.  

Handicaprådet tilsluttede sig det fremlagte beslutningsoplæg til Handleplan 2019 dog med særlig 
bemærkning om at rådets stiller sig uforstående overfor at nogle projekter søgtes finansieret via den 
Handicappolitiske Handleplanen. Handicaprådet har via oplæg fra DH Gentofte udtrykt ønske om flere 
initiativer med sundhedsfokus herunder et initiativ med iværksættelse af sundhedstjek for borgere med 
funktionsnedsættelse. Ligesom rådet gerne så, at initiativet til etablering af cykelskure i regi af Udelivs-
initiativet på Bank Mikkelsens Vej, blev finansieret af anden vej og midlerne herfra i stedet brugt til et 
initiativ med sundhedstjek.  

Handicaprådet fremhævede ønsket om sundhedstjek med begrundelse i, at borgere med 
funktionsnedsættelse, psykisk syge borgere o.lign. gennemsnitligt lever 15-20 år kortere end almen 
befolkningen og ofte ikke er stand til at udnytte samme sundhedstjek og forebyggelsestilbud som øvrige 
borgere og der derfor er behov for en særlig opmærksomhed på dette.  Helene Rasmussen orienterede 
om, hvordan borgerne i botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej i kraft af en ny aftale med regionen har 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Sundhed/Sygdom/Patientuddannelse
https://laerattackle.dk/
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fået tildelt to nye praktiserende læger. I den sammenhæng vil borgerne i det kommende år blive 
gennemgået af disse læger. Derfor er indstillingen, at man først efter denne proces skal se nærmere på, 
hvorvidt og hvordan et initiativ til støtte af sundhedstjek og forebyggelse bedst kan iværksættes til 
borgere med handicap.  

I forhold til etablering af cykelskure på Bank Mikkelsens-Vej blev der orienteret om, hvordan behovet for 
skure til større elcykler har udviklet sig siden projektering af helhedsplanen for området og at der ikke er 
finansiering af et sådant skur i regi af byggesagen.  

Handicaprådet tilsluttede sig afslutningsvis den fremlagte handleplan 2019 med bemærkning om, at det 
føres til referat, at man gerne havde set, at cykelskuret havde fundet finansiering ad anden vej.  

Handicaprådet udtrykte samtidig ønske om en orientering om status på brugen af cyklerne – herunder 
en orientering om de tidligere støttede løbecykler samt hvordan det går med kommunikationsindsatsen 
ift. at også andre brugere på tværs af tilbud låner og benytter disse cykler. Rådet udtrykte også ønske 
om, at tilbuddene blev orienteret om betydningen af at batterier fra cykler opbevares ikke blot i et skur 
men i indeklimaforhold. 

Endelig blev arbejdet med og involvering i arbejdet med kommunens kommende hjemmeside berørt i 
regi af handleplandrøftelsen. Mitzi Reinau fremhævede, hvordan der med henblik på at fremme 
tilgængeligheden i digitaliseringsinitiativer tidligere har været en dialoggruppe med repræsentanter fra 
henholdsvis Seniorråd og Handicapråd og Borgerservice’s digitaliseringsteam. Der blev opfordret til at 
disse parter igen blev inddraget, idet udvalgte DH medlemmer besidder en særlig ekspertise som 
kommunen med fordel kan inddrage for at sikre bedre implementering af nye lovkrav om tilgængelighed 
på hjemmesider.  

4. Opsamling Borgerrettet pulje 2018 
Christian Madsen præsenterede kort status og opsamling på årets bevillinger fra Den borgerrettede 
pulje. Der har været ansøgninger fra 6 projekter og er bevilget midler til i alt 4 projekter. 

Handicaprådet godkendte orienteringen med opbakning til rådet årligt får denne form for status og 
opfølgning. 

5. Orientering fra formanden 
 Årsberetning. Formanden orienterede om, at der var opbakning til det nye format fra DH 

Gentofte medlemmerne. Handicaprådet godkendte herefter beretningen.  

 Status opgaveudvalg. Formanden orienterede kort om den udsendte oversigt og udtrykte stor 
tilfredshed med oversigten over både igangværende og kommende opgaveudvalg. 

6. Spørgsmål og orientering fra DH 

Jacob Monies og Mitzi Reinau rejste ønske om at få belyst følgende spørgsmål: Hvem har ansvaret om 
vejledning i brugen af hjælpemidler? Har kommunen valgt at ansøge om SATS- midler til initiativer til 
fremme at beskæftigelse af borgere med handicap?  Og har kommunen valgt at søge midler til 
ledsagerordning for blinde og svagtseende over 67? Spørgsmålene besvares på et kommende møde. 

7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

 Tranegårdskolen. Skolechef Hans Andresen orienterede på baggrund af blandt andet en artikel bragt 
i Berlingske Tidende om et forløb på Tranegårdsskolen, hvor 7-8 unavngivne forældre oplever, at 
deres børn i indskolingen har været udsat for trusler og vold fra andre børn.  

Både skoleledelse, bestyrelse og kontaktforældre har været i dialog om håndtering af dette og der 
er fuld opbakning til skolens ledelse. Det skal samtidig understreges, at der dels ikke er tale om 
egentlige sager eller underretninger fra skolen og der dels generelt skal advares imod at bruge 
stærke begreber som trusler og vold, når der er tale om børn.  
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Handicaprådet blev orienteret om og drøftede, hvordan den rummelige folkeskole er for alle. At der 
arbejdes med den politisk vedtagne fællesskabsstrategi og heri at sikre en bredde i, for hvem 
folkeskolen skal virke. Det blev drøftet, hvordan det kræver en særlig indsats ikke alene over for 
eleverne i folkeskolen, men også i forhold til alle forældrene bredt set - for at lykkes bedst muligt. 
Folkeskolens handlemuligheder blev vendt, herunder at det ikke er muligt at sende børn ud af 
skolen. Og det blev drøftet hvordan der arbejdes med og er afsat midler til at omsætte 
handleanvisningerne fra det tidligere opgaveudvalg til at styrke indsatsen for en bedre inklusion og 
rummelighed i folkeskolen.  

 Camille-husene. Søren Kjellerup orienterede om, hvordan Styrelsen for patientsikkerhed, på 
opfordring fra Socialtilsynet har været på tilsyn i Camillehusene. Tilbuddet er faglig godkendt, men 
styrelsen påpeger en række bekymringspunkter ift. det sundhedsfaglige indhold på tilbuddet 
herunder mangel på sundhedsfagligt personale. Handicaprådet blev kort orienteret om igangsatte 
handlinger affødt heraf. Der er aktuelt en redegørelse under udarbejdelse til Børneudvalget om 
forholdene og omstændighederne. Handicaprådet vil blive orienteret om denne på næste møde.  

 Tilkøb af ferieledsagelse. Jan Mollerup orienterede kort om det tidligere rejste spørgsmål og den 
fremsendte orientering om status på brug af ordningen hvor i alt 8 borgere har benyttet ordningen i 
2018 og hvor foreløbig 10 borgere har tilkøbt ordningen til rejser i 2019. 

 

8. Eventuelt 
Ingen punkter 


	1. Oplæg om pilotprojekt Refleks
	2. Oplæg om erfaringerne fra kurset ’Lær At Takle hverdagen som pårørende’
	3. Handicappolitikken Handleplan 2019 ved Christian Madsen
	4. Opsamling Borgerrettet pulje 2018
	5. Orientering fra formanden
	6. Spørgsmål og orientering fra DH
	7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
	8. Eventuelt

