Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 16. august 2010
Tilstede:
Hans Rasmussen, DH - Gentofte
Frede Buchardt, DH – Gentofte
Jacob Monies, DH – Gentofte
Hanne Peylecke, DH – Gentofte
Elisabet Sindig, DH - Gentofte
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune
Michael Holst, Teknik & Miljø, Gentofte Kommune
Fra forvaltningen:
Thomas Bille, vicedirektør Social & Sundhed
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Skole & Fritid
Mia Schlichtkrull, Skole & Fritid
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent
Ikke tilstede:
Afbud til mødet blev varetaget af stedfortrædere
1) Orientering fra formanden
 Handicaprådskonference på Købehavns Rådhus den 13. september
Hans Rasmussen orienterede om programmet og opfordrede til yderligere deltagelse. Der er pt. tilmeldt
tre repræsentanter. Karen Margrethe Nyholm samt Elisabet Sinding eftertilmeldes.
 Borgerstyret Personlig Assistance.
Hans Rasmussen orienterede om et afholdt møde mellem formanden og kommunen om den nye
ordning. DH finder, at ordningen generelt er en væsentlig forbedring på området, idet der sikres bedre
ansættelsesforhold for hjælperne. Men der er nogle brugere, som oplever en indskrænkning i friheden
til at ansætte hjælpere. Mødet viste en stor velvillighed i at finde løsninger på de udfordringer, der
opleves.
2) Ombygning af Holmegårdsparken
Direktør Connie Engelund for Holmegårdsparken samt arkitekt Lena Lammassaari Vuust fra
arkitektfirmaet Rubow præsenterede ombygningen af Holmegårdsparken. Projektet er indledningsvis
igangsæt med at definere værdier og mål for ombygningen. Fx at Holmegårdsparken bliver en
integreret del af nærmiljøet og at der er tilgængelighed for alle. Rubow, der vandt buddet om at tegne
Holmegårdsparken, præsenterede herefter kendetegn ved den nye bebyggelse, fx hvordan der tænkes i
helhed med det omliggende villakvarter og hvordan den eksisterende park indgår i en åben tilgængelig
park, sansehaver og beskyttede gårdhaver. Det blev præsenteret, hvordan byggeriet er designet som et
H-byggeri, der fx sikre nem adgang fra alle boliger til fællesarealer. De enkelte boliger er designet, så

det imødekommer ønsker til indretning, der tager hensyn både til en hjemlig indretning, plads til
hjælpemidler og udsyn og adgang til uderummet.
Der blev spurgt ind til oplægget, kommeteret og givet anbefalinger til størrelse, adgang mellem
bygninger og til udearealer, vinduer og belysning, materialevalg, , adgangsforhold til udearealer fra 1.
sal i byggeriet mv. Hans Rasmussen afrundede med tak til oplægsholdere.
3) Handicappolitikkens Handleplan 2011 og borgermøde 26. august 2010
Steen Suhr-Knudsen præsenterede programmet for borgermødet den 26. august. En stor del af
borgermødet skal introducere ’Min Fritid’. Projektleder Mie xx præsenterede, hvordan ’Min Fritid’ vil
blive præsenteret på borgermødet med forskelligt kommunikationsmateriale. Der er pt. ikke mange
tilmeldte til arrangementet, hvorfor Steen Suhr-Knudsen opforderede til at man tilmeldte sig. Det blev
foreslået at udsende materialet direkte ud til enkeltintegrerede børn og deres familier. Ligesom det blev
foreslået at sende den til kommunens fysioterapier m.fl. der har kontakt med målgruppen.
Derefter introducerede Mie et nyt initiativ, der hedder Familiesport. Det er et tilbud, der skal give både
børn og forældre mulighed for at motionere mere. Der tilbydes en række aktivitetsmuligheder i
efterårets weekender, heri vil også være handicapidrætter mv.
Herefter præsenterede Steen Suhr-Knudsen, hvordan de nuværende initiativer via Handleplan 2010
retter sig mod en række brugere og behov, men fx møder initiativetet med en koblingsmedarbejder ikke
behovet for aktiviteter hos børn og de helt unge. Derfor påtænkes der at søge fondsmidler til nye
initiativer, der kan understøtte behovene hos fx denne målgruppe.
I forlængelse heraf opforderede Steen til input til det kommende års handleplan. Det blev besluttet at
emner til Handleplan 2011 sættes på dagsorden på det kommende møde i rådet.
Endelig blev det foreslået at indkalde til yderligere ansøgninger til den borgerrettede pulje med frist
den 2. oktober. Den vil blive annonceret på borgermødet.
4) Høring ’Ny lovgivning vedrørende handle-/betalingskommunereglerne på voksen
handicapområdet’
Kirsten Dennig introducerede punktet og det udsendte materiale. Den vedtagne lov betyder
fremadrettet ændringer i, hvem der er handlekommuner for borgere under serviceloven. Det betyder, at
Gentofte kommune fra 1. august vil være handlekommune for borgere, der visiteres til botilbud i andre
kommuner. For Gentofte borgerere, der allerede er på tilbud i andre kommuner, skal Gentofte
Kommune inden udgangen af september 2010 beslutte i hvilket omfang kommunen ønsker at
”hjemtage” handleforpligtelsen i de sager, hvor kommunen i dag er betalingkommune, men hvor
handleforpligtelsen er overgået til en anden kommune. Af den nye lov fremgår en række hensyn som
skal inddrages i kommunens beslutning.
Herefter drøftede rådet udfordringerne ved den nye lovgivning, ligesom rådet spurgte ind til, hvordan
kommunen påtænker at håndterer orienteringen af de borgere, der bliver berørt af ændringen. Der blev
ligeledes spurgt ind til, hvorvidt det opleves som et problem med manglende ansvarlighed mellem
kommunerne. Både kommunen og rådsmedlemmerne tilkendegav, at de ikke har oplevet en

uansvarlighed, som kræves mødt med denne lovgivning. Endelig blev det fremført af et medlem af
Handicaprådet, at en foreløbig melding fra et botilbud han kender tyder på, at der er en velvillighed
blandt kommunerne til at finde en pragmatisk løsning, så botilbuddene ikke skal fungere med 8
forskellige serviceniveauer for borgere fra 8 forskellige kommuner. Handicaprådet tilsluttede sig
forvaltningens indstilling uden yderligere bemærkninger.

5) Byggeri af almene plejeboliger ved Jægersborg kaserne
Vicesocialdirektør Thomas Bille præsenterede planerne for byggeri af almene plejeboliger ved
Jægersborg kasserne. Der er planlagt en indledende borgerinddragende fase, hvor der på en række
borgermøder drøftes forskellige temaer for fremtidens plejeboliger. Møderækken skydes i gang den 9.
september. Der inviteres og opfordres til deltagelse fra både interesseorganisationer og borgere,
ligesom der vil deltage fagfolk, fremtidsforskere mv. i møderne. Herefter vil arbejdsgrupper bearbejde
de indkomne input inden den endelige arkitektkonkurrence, der forventes at gå i gang fra ultimo marts
2011.

6) Spørgsmål og orientering fra DH
 Parkeringskorps og ulovligt parkerede biler. DH-Gentofte har spurgt til, hvorvidt parkeringskorpset
kontrollerer og udsteder parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler. Park & Vej oplyser, at
handicapparkeringspladser kontrolleres på lige fod med andre p-pladser, og ulovligt parkerede biler
på disse pladser pålægges en afgift. Der er i perioden 28. maj til 6. august pålagt 3
parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler på handicapparkeringspladser ud af i alt ca. 1500
pålagte afgifter.


Klagermuligheder og tidsfrister. DH-Gentofte har spurgt til Klagermuligheder og tidsfrister for
sagsbehandling herunder hvordan klagemuligheder og tidsfrister er, når opgaven er udliciteret til
tredje part. Punktet vil blive behandlet på næste Handicaprådsmøde.

7) Orientering fra forvaltning og fagudvalg
 Orientering om erfaringer med Falck. Der er endnu ikke de store erfaringer i at anvende Falck som
afløser for hjælpemiddelcentralen i Rødovre. Der har pt. været ca. 10 sager, hvor kommunens
terapeuter har været involveret. Der ud over kan der være brugere, som har benyttes Falcks tilbud
ved fx åbent hus arrangement, men der forelægger ikke statistik på antallet. Oplevelsen er, at
tingene har været i orden og brugerne har været tilfredse. Der har ikke været henvendelser fra
brugerne, der har givet udtryk for, at Falck ikke fungerer eller at de ”savnede”
hjælpemiddelcentralen i Rødovre.

8) Punkter til kommende møder
 Klagermuligheder og tidsfrister
 Høring Handicapparkering
 Evaluering af bruger- og pårørendebestyrelser

9) Eventuelt
Ingen punkter

