Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 16. januar 2012
Tilstede:
Hans Rasmussen, DH - Gentofte
Jacob Monies, DH – Gentofte
Jan Mollerup, DH – Gentofte
Elisabet Sindig, DH - Gentofte
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH-Gentofte
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune
Niels Christian Kofoed, chef Park & Vej
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen
Fra forvaltningen:
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift
Anders Munch Skovgren, leder af Idræt og Fritid
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge & Fritid
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent
Afbud
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen
1) Ny folkeoplysningslov og kommunens folkeoplysningspolitik
Anders Munch Skovgren, leder af Idræt og Fritid i Gentofte kommune, præsenterede den nye
folkeoplysningslov vedtaget i 2011. Anders Munch Skovgren fremhævede nye elementer i loven som;
større fokus på demokrati, bedre muligheder for deltagelse uden brugerbetaling og at selvorganiserede
idrætsudøvere er omfattet. Den nye lov åbner samtidig for nye organiseringer af det lokale
folkeoplysningsarbejde.
Den nye lovgivning har givet anledning til vedtagelse af en ny lokal folkeoplysningspolitik for
Gentofte kommunen. Den er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger,
institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører. Politikken er et redskab for
kommunalpolitikere og medarbejdere i det daglige arbejde med at realisere visioner og indsatser på
området.
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er offentliggjort i 2012 og gælder frem til 2024.
Politikken er bygget op med en 12-årig vision og med kendetegn og mål, som er 4-årige.
I politikken står blandt andet, at formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til
borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslang læring. Visionen for kommunen er:
- sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af fællesskab
og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse.
- sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både
foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter
- skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og foreninger.

Anders Munch Skovgren fremhævede desuden, hvordan der i forlængelse af
folkeoplysningspolitikken er to puljer, der kan søges for at understøtte politikken. Det drejer sig om
Udviklingspulje for Idræt og Motion og Udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning.
Det blev kort vendt, hvordan den nye lov og politik understøtter borgere med handicaps deltagelse i
idræt og foreningsaktiviteter. Punktet blev primært drøftet i sammenhæng med punkt 2.
2) Tilgængelighed ved folkeoplysningsaktiviteter
Anders Munch Skovgren introducerede med en præsentation af, hvordan Gentofte Kommune - med
etableringen af et Tilgængelighedsforum i 2008 og en tilgængelighedspulje på i dag 2,7 mio. kr. årligt
- har valgt at opprioritere området mærkbart. Det betyder blandt andet, at der i regi af
Tilgængelighedsforum er igangsat en vurdering af tilgængelighed i alle kommunale bygninger. En
vurdering der registreres via organisationen www.godadgang.dk. Som led i den afdækning vil også
bygninger, der danner ramme for folkeoplysningsaktiviteter blive tilgængelighedsvurderet og
registreret.
Hans Rasmussen uddybede kort arbejdet i Tilgængelighedsforum og forventningerne til god adgang
for alle registreringen samt ønsket om, at der på kommunens hjemmeside og i informationsmateriale
om folkeoplysningsaktiviteter oplyses om, hvordan tilgængeligheden er vurderet i god adgang for alle.
Herefter drøftede Handicaprådet, hvordan de to elementer: Folkeoplysningspolitikken og kommunens
tilgængelighedstiltag er ingredienserne i et ordentligt fundament, der kan gøre det muligt for flere
borgere med handicap kan deltage i idræts- og fritidsaktiviteter.
Handicaprådet opfordrede til, at foreninger og organisationer i deres informationsmateriale om givne
aktiviteter oplyser om tilgængeligheden samt oplyser om, hvorvidt en given aktivitet kan flyttes til
andre lokaliteter, hvis det viser sig nødvendigt af tilgængelighedsårsager. Målet er, at et givent
handicap fylder mindst muligt, når den enkelte skal i gang med en fritidsaktivitet.
Anders Munch vil sende opfordringen videre til organisationer og foreninger.

3) Evaluering af brugerbestyrelser på sociale tilbud
Elsebet Schultz præsenterede, hvordan der er igangsat en evaluering af brugerbestyrelser på
kommunens tilbud til voksne med handicap, sindslidende samt tilbud for socialt udsatte.
Brugerbestyrelserne på kommunens tilbud er igangsat med afsæt i kommunens "Standardvedtægter
om brugerbestyrelser" og der er blandt andet udarbejdet guidelines som støtte til arbejdet med
brugerbestyrelser.
Den fremsendte opsamling til drøftelse på dagens møde er en ubearbejdet opsamling af
hovedpointerne fra de enkelte tilbuds selvevalueringer herunder besvarelse af en række spørgsmål om
organiseringen af og indholdet i brugerbestyrelsesarbejdet foretaget af brugerne i brugerbestyrelserne,
pårørende i pårørenderåd, medarbejdere i MED-grupperne samt ledelserne på tilbuddene.

Handicaprådets drøftelse og det kommende brugermøde om brugerbestyrelser vil danne grundlag for
den egentlige analyse og anbefalinger til kommende tiltag, der skal understøtte brugerbestyrelserne.
Brugermødet afholdes torsdag den 2. februar kl. 17.00-20.00 på rådhuset.

Inden drøftelsen blev det kort opsummeret, hvordan formålet med evalueringen er at kvalificere det
fremadrettede arbejde med brugerbestyrelser og brugerindflydelse på tilbuddene. Evalueringens mål
er:
- En vurdering af standardvedtægterne som ramme og et bud på rammesætningen fremadrettet
- Ideer til det videre arbejde med brugerindflydelse, herunder brugerbestyrelser på tilbuddene i Social
& Handicapdrift.
I den efterfølgende drøftelse fremhævede Handicaprådet, at det var en meget interessant opsamling af
arbejdet i brugerbestyrelserne. En opsamling der tegner et meget positivt billede af
brugerbestyrelserne. Handicaprådet spurgte ind til forskellige elementer i opsamlingen. Det blev
blandt andet drøftet, hvorfor emner som ferie og fester er meget i fokus i brugerbestyrelserne.
Handicaprådet kom ikke med egentlige anbefalinger til det videre arbejde i brugerbestyrelserne.

4) Handicaprådets årsberetning
Hans Rasmussen præsenterede, hvordan Handicaprådets årsberetning 2011 inklusiv forord nu er klar.
En trykt udgave blev omdelt på mødet. Årsberetning vil nu blive publiceret på kommunens
hjemmeside.
5) Orientering fra formanden.
 Ny medlemssammensætning i Handicaprådet
Hans Rasmussen bød velkommen til Jan Mollerup, der er trådt ind i Handicaprådet som erstatning for
den fratrådte næstformand Frede Buchardt. Jan Mollerup repræsenterer LEV. Jacob Monies blev
samtidig konfirmeret som ny næstformand for Handicaprådet.
 Repræsentation i referencegrupper for moderniseringsplan og socialpsykiatriplan.
Hans Rasmussen oplyste, at Handicaprådet - jf. aftalen på decembermødet - stiller med Hans
Rasmussen som repræsentant i referencegruppen for Moderniseringsplanen for sociale institutioner og
botilbud i kommunen, mens Jacob Monies er repræsentant i referencegruppen for den kommende
socialpsykiatriplan.
 Evaluering af Handicappolitikken
Hans Rasmussen orienterede om, hvordan der har været fremlagt et forslag til evaluering af
Handicappolitikken, der ikke levede op til ønsket om en meget praktisk og konkret evaluering, der kan
fungere som anvisende for den fremadrettede politik. Derfor er der aftalt et nyt møde mellem Jacob
Monies, Hans Rasmussen, kommunens repræsentanter i tilrettelæggelsen samt den repræsentant fra
CASA, der skal forestå evalueringen med henblik på design af et nyt oplæg til evaluering.
Rådet støttede en præcisering af evalueringen og det blev drøftet, hvordan ønsket er en evaluering af
hvordan handicappolitikken og Handleplanerne formidler en forbedring, der fx afspejler sig som spor i
driften.

6) Spørgsmål og orientering fra DH.
Ny indkøbsordning i kommunen
Hans Rasmussen orienterede om en problemstilling ved den nyligt vedtagne indkøbsordning og
fremlagde, hvordan blinde diabetikere har oplevet udfordringer ved at overgå fra indkøb via
hjemmehjælp til indkøb via indkøbsordning. Der opleves for det første udfordringer med at kunne
bestille de rette varer til diabetikere, både i forhold til sortiment og i forhold til tilstrækkelige
deklarationer for diabetikere. Der opleves for det andet udfordringer med at kunne foretage de
egentlige bestillinger og at det kan give anledning til behov for flere hjemmehjælperessourcer til
bestilling og hjemmehjælpsressourcer til at stille varerne på plads.
Det blev aftalt at udfordringerne undersøges nærmere i forvaltningen ligesom Hans Rasmussen vil
bringe afklaring af udfordringerne videre i DH-regi.

7) Orientering fra forvaltning og fagudvalg.
Steen Suhr-Knudsen orienterede Handicaprådet om, hvordan ansøgningen til den borgerrettede pulje –
om udvikling af en kollektion af lifttøj - ikke kan imødekommes, idet kommunen ikke har lovhjemmel
eller hjemmel iht. Kommunalfuldmagtsreglerne til at udbetale midler til ansøgervirksomheden.

8) Eventuelt
Uddeling af invitation til Kick-off for Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud.

