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Referat fra møde i Handicaprådet den 16. januar 2017

Til stede: 

Hans Rasmussen, DH Gentofte 

Jacob Monies, DH Gentofte 

Elisabet Sinding, DH Gentofte

Jan Mollerup, DH Gentofte

Mitzi Reinau, DH Gentofte

Anne Hjort, kommunalbestyrelsen

Fra forvaltningen o.a.: 

Bo Sund, afdelingschef i Job & Ydelser, Social og Sundhed

Charlotte Fritz-Hansen, leder af Visitationen, Social & Sundhed

Lise Therkelsen, forebyggelseschef i Forebyggelse & Laboratorium, Social og Sundhed

Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed 

Helene Rasmussen, socialdirektør, Social & Sundhed

Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid

Christian Reng, konsulent, Social & Sundhed (referent)

Afbud

Bente Frimodt-Møller, kommunalbestyrelsen 

Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsen 

Michael Holst, planchef i Plan & Byg

1. Oplæg og høring om kvalitetsstandarder v. visitationsleder Charlotte Fritz-Hansen og 
forebyggelseschef Lise Therkelsen

Charlotte Fritz-Hansen lagde ud med kort at fortælle om, hvad der var nyt siden Handicaprådet sidst 
havde forholdt sig til kvalitetsstandarderne i juni 2016. Dels er der lavet en ny kvalitetsstandard for 
forebyggende hjemmebesøg, og dels er der indsat en passage om ’Lov om Social Service’ §81 i 
’Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet’. 

Jacob Monies bemærkede, at formuleringen ”Medarbejdere, der træffer afgørelser, skal som 
myndighed anvende kvalitetsstandarderne i forbindelse med tildeling af ydelser…” i afsnit 1.4.3 i 
’Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet’ var uhensigtsmæssig, da det ville fjerne 
fokus fra den individuelle vurdering, som altid bør have forrang.

Desuden blev det bemærket, at man fremadrettet med fordel kunne skele til Faxe Kommunes 
kvalitetsstandarder, der er skrevet i et mere borgervenligt sprog.

Elisabet Sinding spurgte til, hvorfor mange kvalitetsstandarder ikke længere skal forelægges politisk, når 
de ændres. Helene Rasmussen forklarede, at kommunalbestyrelsen har besluttet at lade arbejdet med 
kvalitetsstandarderne styre af principper, som Handicaprådet også har fået forelagt og nikket til. Med 
undtagelse af de kvalitetsstandarder, som dagsordenspunkt 1 omhandler, skal de fleste 
kvalitetsstandarder således kun forelægges til politisk godkendelse, hvis der ændres principielle ting i 
dem. Jan Mollerup spurgte, om man kunne aftale, at Handicaprådet på trods heraf kunne blive 
orienteret, når der sker større ændringer i kvalitetsstandarderne. 
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Lise Therkelsen fortalte kort om baggrunden for den nye ’Kvalitetsstandard for forebyggende 
hjemmebesøg’. Lidt groft kan man sige, at 70 årige i dag er ligeså raske og rørige som 50 årige var for 20 
år siden. Det betød også, at mange af de hjemmebesøg, hvor alle over 75 skulle besøges, ofte var 
rutineagtige, da der var tale om sunde og raske borgere. Nu er aldersgrænsen flyttet til 80, og man har 
styrket fokus på særligt udsatte borgere i alderen 65-79.

Jan Mollerup spurgte ind til, hvordan denne opsporing foregår i praksis. Lise Therkelsen fortalte, at man 
benytter sig af indikatorer, man véd ofte medvirker til, at gøre borgere udsatte, f.eks. en mistet 
ægtefælle. Desuden foregår en del af opsporingen gennem pjecer, breve og temaarrangementer. 

Elisabeth Sinding bemærkede i forhold til borgere i målgruppen ’Borgere med alvorligt syg 
samlever/ægtefælle’, at de ikke blot har øget risiko for ensomhed, som skrevet i Bilag 1a, men også øget 
risiko for depression. 

Jan Mollerup spurgte ind til, hvor mange forebyggende hjemmebesøg, der bliver foretaget. Lise 
Therkelsen oplyste, at dette ikke bliver opgjort på personniveau, men at hun skønnede, at der var tale 
om 600-700 besøg på årsbasis.

Beslutninger

 Handicaprådets høringssvar er som følger: a) Formuleringen ”Medarbejdere, der træffer afgørelser, 
skal som myndighed anvende kvalitetsstandarderne i forbindelse med tildeling af ydelser…” i afsnit 
1.4.3 i ’Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet’ bør ændres, så det bliver 
tydeligt for læseren, at den individuelle vurdering altid går forud for kvalitetsstandarden. 

 Handicaprådet orienteres om alle kvalitetsstandarder, hvori der sker større ændringer – også selv 
om disse ændringer ikke forelægges kommunalbestyrelsen.

2. Oplæg og høring om forslag til erhvervspolitik for Gentofte Kommune v. afdelingschef Bo 
Sund

Bo Sund redegjorde for baggrunden for forslaget til erhvervspolitik for Gentofte Kommune og 
redegjorde for politikkens fem strategiske spor. Særligt beskæftigelsessporet blev fremhævet. Det er 
unikt at have et beskæftigelsesspor, der udover at have fokus på at sikre virksomhederne kvalificeret 
arbejdskraft også har fokus på øget socialt ansvar, herunder at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse.

Hans Rasmussen kvitterede for det fremlagte forslag. I forhold til det strategiske spor ’Uddannelse’, 
herunder særligt indsatsen ’Konceptet for erhvervspolitik’, bemærkede han, at man burde indtænke 
udsatte unge som f.eks. handicappede. Disse unge står tit tilbage, når der skal findes praktikpladser. Et 
større fokus på denne gruppe vil give disse unge en bedre mulighed for at prøve kræfter med og blive 
klogere på arbejdslivet. 

Endvidere bemærkede Hans Rasmussen, at man skal passe på, at det fokus, man har på erhvervslivets 
udfoldelsesmuligheder, ikke går så vidt, at det går ud over tilgængeligheden i det offentlige rum. Det 
opleves desværre en gang imellem.

Beslutning

 Handicaprådets høringssvar er følgende: a) I forhold til det strategiske spor ’Uddannelse’, herunder
indsatsen ’Konceptet for erhvervspolitik’, bør man indtænke udsatte unge som f.eks.
handicappede. Disse unge står ofte – allerede i forbindelse med planlægning og gennemførelsen af 
den første erhvervspraktik i skolen – tilbage, når der skal findes praktikpladser. Et større fokus på 
denne gruppe vil give disse unge en bedre mulighed for at prøve kræfter med og blive klogere på 
arbejdslivet. b) Man skal passe på, at det fokus, man har på erhvervslivets udfoldelsesmuligheder,
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ikke går så vidt, at det går ud over tilgængeligheden i det offentlige rum. Det opleves desværre en 
gang imellem.

3. Handicaprådets årsberetning v. formanden
Hans Rasmussen startede med at kvittere for en fin udarbejdet årsberetning. 

Elisabeth Sinding bemærkede, at der i forordet blev nævnt, at den borgerrettede pulje er blevet 
reduceret til 200.000kr, men ikke hvad den er blevet reduceret fra.

Rådet drøftede domænet ’handicappolitik.dk’, som flere synes var noget misvisende, da det alene 
vedrører Gentofte. Det blev foreslået at slette domænet i forbindelse med, at sidens indhold snarligt 
overflyttes til ’gentofte.dk’. 

Beslutninger

 Årsberetningens forord tilrettes således, at der står at den borgerrettede pulje blev nedjusteret 
med 100.000kr til 200.000kr.

 Domænet ’handicappolitik.dk’ slettes i forbindelse med, at sidens indhold overflyttes til 
’gentofte.dk’.

4. Ansøgninger til den borgerrettede pulje v. chefkonsulent Christian Madsen

a. Ansøgning vedr. tourguideanlæg
Christian Madsen redegjorde kort for ansøgningen.

Elisabet Sinding spurgte om ikke sådant et anlæg burde opbevares på en hjælpemiddelcentral frem for 
hos et bestyrelsesmedlem i Høreforeningens Lokalafdeling eller på Frivilligcenteret, som foreslået i 
ansøgningen. Fordele og ulemper ved forskellige opbevaringssteder blev herefter drøftet. Konklusionen 
blev, at følge ansøgers forslag.

Beslutning

 Ansøgningen godkendes med bemærkning om, at projektansøger skal sikre god a) vedligeholdelse af 
anlægget, b) vejledning til lånere af anlægget og c) tilgængelighed til anlægget. Desuden skal det 
efter det første år – på baggrund af de indhøstede erfaringer – afgøres, hvordan anvendelse og 
udlån af anlægget fremover skal praktiseres.

b. Ansøgning vedr. badelift
Christian Madsen redegjorde kort for ansøgningen. Endvidere oplyste han, at et medlemskab af Dansk 
Handicap Forbund ikke var nødvendigt for at benytte ’Stranden’. Et medlemskab af en 
handicaporganisation samt et strandkort er tilstrækkeligt.

Kirsten Dennig spurgte til vedligeholdelsesudgifter. Christian Madsen oplyste, at faciliteterne på 
’Stranden’ bliver vedligeholdt for midler fra salg af strandkort, restaurant og events.

Elisabet Sinding bemærkede, at alternativet til en badelift – en plastikkørestol – ofte kræver en hjælper. 

Christian Madsen bemærkede, at begge ansøgninger – Bilag 4a og 4b – kan rummes i 2016-budgettet.

Beslutning

 Ansøgningen godkendes.
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5. Handleplan 2017 v. chefkonsulent Christian Madsen
Hans Rasmussen begyndte med at kvittere for det flotte arbejde med Handleplan 2017.
Han bemærkede, at hans input vedr. holdninger til handicap og mainstreaming med fordel kan 
indarbejdes i handleplaner fremadrettet, når der har været afholdt et internt temamøde for forvaltning 
og handicaprådet før sommerferien, emnerne kan også indgå i processen omkring den nye 
handicappolitik. Det vil kunne ske med udgangspunkt i DCHs årsmøde den 7. februar, hvor temaerne
tages op.

Beslutninger

 Handleplan 2017 blev godkendt.

 Muligheden for inden sommerferien at afholde en temadag for kommunens medarbejdere om 
holdninger til handicap og mainstreaming drøftes på næste formøde med formandskabet.

6. Orientering fra formanden

a) Tilgængelighedsforum
Jacob Monies oplyste, at der ikke har været møde i Tilgængelighedsforum siden sidste møde i 
Handicaprådet, men kunne dog fortælle, at der er indkøbt lift til Skovshoved Havn, som planlægges 
opsat til sejlsæsonen. 

Endvidere oplyst Jacob Monies, at man efter udsalgssæsonen ville starte et projekt op med udlån af 
slisker og ringeklokker til erhvervsdrivende, for at skabe tilgængelighed i nogle af de butikker, hvor 
handicaptilgængeligheden hindres af niveauforskelle e. lign. Mitzi Reinau bemærkede, at disse slisker 
ikke kun ville være en fordel for handicappede, men også for folk med rollator eller barnevogn.

Beslutninger

 Ingen

b) Besøg i forbindelse med et rådsmøde
Udvalget synes, at det var en god idé at foretage besøg i forbindelse med rådsmøder. Følgende 
besøgsmuligheder blev foreslået: Nexjobs genbrugsforretning, Kompetencecenteret, hovedbiblioteket, 
Bank-Mikkelsens Vej (når det står færdigt), Skovshoved Havn og Gentofte Sportspark.

Beslutninger

 Formandskabet arrangerer sammen med rådets sekretær 2-3 besøg årligt.

c) Mødeplan 2017

Beslutning

 Mødeplanen blev godkendt.

7. Spørgsmål og orientering fra DH
Der er rettet forespørgsel fra DH-Gentofte om praksis omkring ventelister til pleje- og ældreboliger., og 
at der vil blive redegjort for sagen på næste rådsmøde.

Beslutninger

 Der vil blive redegjort for praksis omkring ventelister til pleje- og ældreboliger på næste rådsmøde.

8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
Ingen bemærkninger.
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9. Eventuelt
Næste Handicaprådsmøde er den 20. februar kl. 15-17.


