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Referat fra møde i Handicaprådet den 12. juni 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

Bente Frimodt-Møller, kommunalbestyrelsen 

Søren Kjellerup, leder i Børn & Skole

Fra forvaltningen o.a.

Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed

Steen Bager børne- og familiechef chef, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

Henning Uldahl, Park- & vejchef i Teknik og Miljø

Lisbeth Fribo Gøttsche, civilingeniør i Teknik & Miljø 

Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Sundhed

Helle Hauge, projektleder, Social & Sundhed

Trine Andersson, leder i Social & Sundhed

Dorthe Bjerring Friis-Vigh, indkøbschef i Økonomi

Christian Madsen, chefkonsulent i Kultur, Unge og Fritid

Christian Reng, konsulent i Social & Sundhed (referent)

Afbud

Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsen 

Michael Holst, planchef i Teknik & Miljø

Nedenstående punkter behandledes i følgende rækkefølge: 1, 2, 4, 3, 6, 7, 5, 8, 9, 10 og 11.

1. Orientering om proces i Børn og Familie vedr. børn og unge med funktionsnedsættelser v.
børne- og familiechef Steen Bager

Steen Bager indledte med, at oplyse, at der i løbet af de seneste to år er ansat 50 nye medarbejdere i
Børn & Familie ud af en samlet stab på 60. Man er nu i gang med andet år i en treårig handleplan, der
bl.a. skal indhente sagsefterslæb og sikre et generelt kompetenceløft blandt medarbejderne.

I Gentofte Kommune er 72 børn anbragt uden for hjemmet. Af disse har 12 handicaps, primært såkaldte
”usynlige” handicaps.

Tallene viser en generelt stigning i bevillingerne på børnehandicapområdet. Dette kan dog til dels
skyldes mangelfuld registrering af bevilliger tidligere. Der er dog en nedadgående tendens til
døgnaflastning, mens der i højere grad foranstaltes aflastning i hjemmet.
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Af et samlet sagstal på 1089 sager omhandler 422 børn med funktionsnedsættelser. Hver sagsbehandler
har ca. 30 sager.

Der var ved årsskiftet et efterslæb på 114 børnefaglige undersøgelser, hvoraf kun en del er
specialteamsager, dvs. vedrører børn med funktionsnedsættelser. 42% af de 114 undersøgelser mangler
stadig at blive lavet. Efterslæbet afvikles dog efter planen.

Mitzi Reinau spurgte, hvilken uddannelse de medarbejdere, der laver de børnefaglige undersøgelser,
har. Steen Bager oplyste, at de er sagsbehandlere og sagsformidlere med særlige kompetencer inden for
området.

Elisabeth Sinding spurgte, hvilke tilbud de børn, der endnu ikke har fået lavet en børnefaglig
undersøgelse af specialteamet, får. Steen Bager oplyste, at der er tale om børn, hvor der er besluttet en
foranstaltning efter serviceloven. Undersøgelserne skal sikre, at der foretages en konkret individuel
vurdering. Desuden er det altid det individuelle skøn, som er afgørende for det serviceniveau, det
enkelte barn tilbydes.

Mitzi Reinau spurgte, hvor stor en andel af specialteamsagerne, der omhandler børn med usynlige
handicaps. Steen Bager svarede, at dette ikke kan opgøres, men at andelen skønsmæssigt ligger omkring
50 %.

Jan Mollerup spurgte, hvordan man fremadrettet vil undgå, at der igen opstår et sagsefterslæb som det,
man nu forsøger at rette op på. Steen Bager oplyste, at man orienterer Børn- og skoleudvalget ret tæt,
og at der i højere grad end tidligere laves tal i forhold til det arbejde, der laves i Børn & Familie. Helene
Rasmussen supplerede med, at man i hendes del af forvaltningen forsøger at forebygger sådanne
episoder gennem en tæt dialog mellem direktør og afdelingschefer.

Beslutning

 Orienteringen tages til efterretning.

 Oplægsslides sendes ud sammen med referatet.

2. Status vedr. Trafiksikkerhedsplanen v. park- og vejchef Henning Uldahl og civilingeniør
Lisbeth Gøttsche

Henning Uldal og Lisbeth Gøttsche indledte kort med at berette om baggrunden for
Trafiksikkerhedsplanen 2017-2020 og om arbejdet med handleplanen, som har stået på her i foråret.
Udmøntningen af handleplanen påbegyndes i efteråret, og Økonomiudvalget ansøges den 12. juni om
anlægsbevilling hertil. I løbet af de fire år, som handleplanen løber, er der fokus på få initiativer ad
gangen.

Et gennemgående træk ved den nye handleplan er et fokus på at ændre adfærd frem for at investere i
anlæg af forskellig art. Planen består af fem temaer – ’Trafikadfærd og hastighed’, ’Fremtidens
Trafikant’, ’Parkering’, ’Cykeltrafik’ og ’Tilgængelighed’ – som er konkretiseret i 12 underliggende
initiativer. Det har vist sig nærmest umuligt i arbejdet med initiativer ikke at forholde sig til alle temaer i
forhold til de enkelte initiativer. Således er eksempelvis tilgængelighed tænkt med, hvor relevant, i alle
initiativer.

Hans Rasmussen spurgte, hvordan man sikrer at handicapparkeringspladser bliver mere tilgængelige for
dem, der har brug for dem. Lisbeth Gøttsche svarede at p-vagter har ringe effekt herpå, og at man i
stedet afsøger nudging-tiltag.  

Beslutning

 Orienteringen blev taget til efterretning.
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3. Høring vedr. udbud af hjemmepleje v. projektleder Helle Hauge, leder Trine Andersson og
indkøbschef Dorthe Bjerring Friis-Vigh

Helle Hauge, Trine Andersson og Dorthe Bjerring Friis-Vigh redegjorde i forhold til præsentationen for
baggrunden og rammerne for udbuddet, en oversigt over udbudsmaterialet, udbudsprocessen og
centrale fokuspunkter i udsendte kravspecifikation (bilaget).

De borgere, der modtager hjemmepleje fra en privat leverandør i dag, vil efter udbuddet skulle vælge en
ny leverandør. Kontrakterne med de nuværende private leverandører bliver sagt op, og der skal således
foretages et frit valg af leverandør på baggrund af leverandørernes markedsføringsmateriale. Man går i
udbuddet efter at få to private leverandører ud over den kommunale hjemmepleje.

Elisabet Sinding fandt, at personlig pleje, som navnet antyder, er en meget personlig ting, som ikke uden
besværligheder kan skiftes. Elisabet Sinding fandt det beklageligt, at handicappede, der modtager
personlig pleje og er tilfredse med deres hjemmeplejefirma, ikke kunne fortsætte med det samme firma,
men var tvungne til at skifte firma. Der var forståelse for bekymringen, men det blev meddelt, at ønsket
om at beholde sit nuværende leverandør af hjemmepleje ikke kan efterkommes, idet det ikke ligger
inden for rammerne af det politiske opdrag. Helene Rasmussen supplerede med, at det nye udbud ikke
ændrer på den eksisterende kvalitetsstandard på området.

Jan Mollerup spurgte, hvor mange tilbudsgivere, man regnede med. Det blev oplyst, at man satser på 5-
10 tilbud.

Jacob Monies tilbød i forholdt til kravsspecifikationens punkt 10 vedrørende kommunikation, at
fremsende en formulering, som kan indskrives for at sikre, at den information, der gives, gøres
tilgængelig. Hans Rasmussen bemærkede i forlængelse heraf, at det også var vigtigt at sikre auditiv
information til de, der ikke benytter sig af en computer.

Elisabeth Sinding spurgte til, hvordan man sikrer, ”at borgernes funktionsevne (ernæring, helbred mv.)
ikke forværres på grund af leverandørens fleksible tilrettelæggelse af hjælpen”, som nævnt i
kravsspecifikationens punkt 2.4.  Trine Andersson svarede, at det som nu er muligt at have en dialog
med borger og pårørende om hjælpen, og at det desuden kontrolleres ved tilsyn. Endvidere er det altid
muligt for en borger eller pårørende at henvende sig, hvis man oplever en funktionsændring, der skyldes
leverandørens tilrettelæggelse af hjælpen.

Beslutninger

 Jacob Monies fremsender i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar formulering
vedrørende tilgængeliggørelse af kommunikation.

 Formanden udarbejder høringssvar inden den 23. juni. Input til høringssvar sendes til rådets
sekretær, som samler og videreformidler til formanden.

4. Nye regler for ekstrabetaling til ledsager v. afdelingsleder Elsebet Schultz
Elsebet Schultz forklarede, at der med den nye lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie
var tale om, at det frikommuneforsøg, som Gentofte Kommune har kørt siden 2014 ophæves til lov fra
1. januar 2018. Der er alene tale om tilkøb, der ligger ud over det, som borgeren er visiteret til.

Beslutninger

 Orienteringen blev taget til efterretning.

 De slides, som blev delt ud på mødet, udsendes i digital form sammen med referatet.

5. Temaer til borgermøde v. alle
Mitzi Reinau foreslog temaet ’Inklusion af borgere med handicap’ til borgermødet. Idéen er at sætte
fokus på den gode/vellykkede inklusion på forskellige aldersniveauer – i børnehaven, i grundskolen, på
ungdomsuddannelsen og på arbejdsmarkedet. Man kunne invitere repræsentanter fra de enkelte trin,
som kunne fortælle om deres oplevelser.
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Christian Madsen bemærkede, at det vil være svært at nå at stable et borgermøde på benene med
afvikling i september som tidligere år. Der var derfor enighed om, at det var fornuftigt at udskyde det til
efter efterårsferien – gerne i uge 43 eller evt. 44, så det kan planlægges ordentligt.

Beslutninger

 Der forsøges lavet et borgermøde om inklusion og handicappolitik i uge 43 eller 44.

6. Status pr. 31-05-2017 på implementering af handleplanen for 2017 v. chefkonsulent
Christian Madsen

Christian Madsen introducerede kort til bilaget og fortalte, at der pt. er brugt ca. 750.000 kr. ud af en
samlet pulje på 1,8 mio. kr., hvilket er højere på dette tidspunkt af året end tidligere år.

Mitzi Reinau spurgte, hvad rød, gul og grøn dækker over i bilaget. Christian Madsen fortalte at grøn er
indsatser, der forløber som planlagt, gul er indsatser, som forsinkede, eller hvor der er behov for at
korrigere indsatsen, og rød er indsatser, man af den ene eller anden grund ikke vil nå i mål med, f.eks.
pga. udefrakommende forhold, som gør det umuligt, eller fordi man blevet klogere undervejs i
processen og har fundet ud af, at det er noget andet, der skal til for at skabe den ønskede udvikling.

Jan Mollerup, spurgte om man regner med at bruge puljen fuldt ud. Christian Madsen svarede, at der
indtil videre ikke er grund til at tro, at alle midler i handleplanen vil blive brugt.

Beslutning

 Status på handleplanen blev taget til efterretning.

 Forklaringen på rød, gul og grøn indskrives fremover i dokumentet.

7. Evaluering af indsats under handicappolitik 2013-2016 v. chefkonsulent Christian Madsen
Christian Madsen forklarede at evalueringsdokumentet (bilaget), et årshjul og kommissorium for det
tværgående netværk vil blive sendt til CASA og KORA med henblik på tilbud. EVA har meddelt, at de ikke
laver sådanne evalueringer. Der spørges i forbindelse med indhentning af tilbud, hvad tilbudsgiver kan
tilbyde for hhv. 100.000 kr. og 150.000 kr.

Mitzi Reinau bemærkede i forhold til bilaget, at det var svært at overskue, og at det kunne være rart at
se eller få oplæg om de beskrevne projekter. Christian Madsen oplyste, at det ville være muligt at
invitere relevante personer med på Handicaprådsmøder, hvis det var ønsket.

Beslutning

 På baggrund af de indkomne tilbud fra CASA og KORA udvælges evaluator på
Handicaprådsmødet i august.

8. Orientering fra formanden
a. Tilgængelighedsforum
Intet til dette punkt.

b. Digital post
Hans Rasmussen oplyste, at nye regler gør, at der ikke længe er noget, der hedder midlertidig fritagelse
fra digital post. Hvis man er fritaget, er man det permanent.
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c. Tilgængelighed i forbindelse med valg
Hans Rasmussen fortalte, at formandskabet har bedt rådets sekretær om at tage fat i Lars Nibelius, som
er ansvarlig for valgafviklingen i Gentofte Kommune, med henblik på en orientering om
tilgængeligheden i forbindelse med kommunevalget til efteråret.

9. Spørgsmål og orientering fra DH
Intet til dette punkt

10. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
a. Kommunikation af ordningen ’Biblioteket kommer’ v. konsulent Christian Reng
På Handicaprådsmødet i maj blev der fra rådets side spurgt ind til kommunikationen omkring ordningen
’Biblioteket kommer’. Christian Reng havde undersøgt sagen og oplyste, at der reklameres for ordningen
via bibliotekets hjemmeside, og med mellemrum via bibliotekets nyhedsbrev, facebook-opslag,
bibliotekets arrangementsfolder, Gentofte Lige Nu og Villabyerne. Desuden sker der en direkte
formidling af ordningen til et stort udvalg af kommunens sociale institutioner og bosteder. Ydermere
gøres der opmærksom på ordningen til Rådhusdagene og biblioteksrundvisninger samt via visitatorerne
på Tranehaven.

Beslutning

 Orienteringen blev taget til efterretning

b. Krav til forsikring af hjælpemidler v. konsulent Christian Reng
På Handicaprådsmødet i maj blev der fra rådets side spurgt ind til krav til forsikring af hjælpemidler.
Christian Reng havde undersøgt sagen og kunne oplyse, at der ikke er krav om forsikring, og at borgeren
ikke har erstatningspligt, hvis et hjælpemiddel går i stykker. Det sker dog, at kommunen spørger om en
borger har en forsikring, der dækker, hvis et hjælpemiddel beskadiges.

Beslutning

 Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Eventuelt

Der blev gjort opmærksom på, at det virker ekskluderende, at man i forhold til flere af kommunens
arrangementer udelukkende kan tilmelde sig elektronisk. Christian Madsen og Helene Rasmussen
oplyste, at man kan henvende sig personligt i Kommuneservice og blive hjulpet med at tilmelde sig. Det
er også muligt, at få telefonisk hjælp til elektronisk tilmelding.


