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Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 17. dec. 2012

Tilstede:
Hans Rasmussen, DH - Gentofte
Jacob Monies, DH - Gentofte
Elisabet Sinding, DH - Gentofte
Hanne Peylecke, DH - Gentofte
Jan Mollerup, DH – Gentofte
Michael Holst, Planchef, Plan og Byg
Karen-Margrethe Nyholm, kommunallæge
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen

Fra forvaltningen:
Per Christensen, vicedirektør Børn, Unge og Fritid
Jimmy Svantemann, Sekretariatschef Teknik og Miljø
Kirsten Dennig, Afdelingschef Social & Handicap Myndighed
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge og Fritid
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed
Berit Rask, konsulent Social & Sundhed, referent

Afbud
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen

1. Budget 2013-2016 for Teknik og Miljø
Jimmy Svantemann orienterede om, hvordan den annoncerede besparelse som følge af
udligningsreformen forventes udmøntet inden for Teknik og miljøområdet. Besparelseskravet er her
på 2.8 mio. kr. Driftsbesparelserne bliver gennemført som en generel besparelse udrullet bredt på
hele området.

Handicaprådet spurgte ind til, hvorvidt det forventes at få betydning for tilgængelighedsaspekter i
forhold til anlægsprojekter.

Det blev uddybet, hvordan besparelserne på de 40/75 mio. kr. som følge af udligningsreformen
alene udmøntes i forhold til driftsudgifter – og det er på alle områder, mens anlægsprojekter ikke
berøres. Når der alligevel opleves ændringer for nogle anlægsprojekter, skyldes det ikke
udligningsreformen, men det regeringsfastsatte anlægsloft for kommunerne. Det betyder at nogle
anlægsprojekter tidsforskydes, men der sker ikke som udgangspunkt besparelser på disse.

2. Budget 2013-2016 for Børn, Unge og Fritid samt Teknik og Miljø
Per Christensen præsenterede, hvordan Børn, Unge og Fritid (BUF) forventer at udmønte
besparelserne som følge af udligningsreformen. Området skal spare 15. mio. kr. i 2013 og 29. mio.
kr. fra 2014.

Inspireret at direktionens strategiplan er tilgangen på BUF’s område at finde potentielle besparelser
via innovation udvikling af områdets services. Derfor er alle fagområder og institutioner sat i gang
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med en såkaldt potentialejagt. Spørgsmålet der søges besvaret er, hvordan der på nye måder kan
leveres en service for færre ressourcer? Da organisationen samtidig har en ambition om at være en
attraktiv arbejdsplads anses denne vej som en god måde til at finde de ønskede midler.

Per Christensen præsenterede desuden, hvordan de gode ideer ikke alene skal føde midler ind til
udligningsreformen. Ønsket er også at få og realisere innovative ideer for at skaffe flere midler til at
investere i nogle af de nye tiltag, der ligger i BUF’s nye visioner og strategier for Børn-, Skole- og
Fritidsområdet.

Handicaprådet spurgte ind til besparelser og metoder. Per Christensen fortalte uddybende om,
hvordan organisationen har rustet sig til innovation og potentialejagt ved blandt andet at uddanne
innovationskonsulenter samt arbejde med innovation i lederuddannelsesprogrammerne. Blandt andet
på den baggrund er der optimisme i forhold til lykkes med at finde de ønskede besparelser ved
nytænkning.

Der er fastsat en deadline den 1. marts 2013 for indkomne ideer. Hvis det ikke her er lykkedes at
generere tilstrækkeligt med ideer, der kan imødekomme sparekravet vil der i stedet blive set på
andre tilgang. Det vil dels være at se på genbevillinger samt på besparelser, der kan være at hente i
det såkaldte store budget. Den samlede besparelse udgør 2 procent af det store budget, hvorfor det
også er muligt at anvende en mere traditionel fordeling af besparelserne ud over hele organisationen.

3. Drøftelse af tilgængelighedsbetragtninger på lokalplaner
Baseret på Handicaprådets tidligere drøftelse af tilgængelighedsvurderinger i lokalplanlægning
præsenterede Michael Holst, hvor og hvornår der aktuelt typisk indgår betragtninger om
tilgængelighed i planlægningen i kommunen.

Med afsæt i en konkret illustration af Vangede bydelscenter præsenterede Michael Holst, hvordan
henholdsvis vejregler, lokalplaner og bygningsreglementet indgår i planlægningen af et område.
Samtidig blev det præsenteret, hvordan lokalplaner indgår i det generelle planhierarki, der findes
inden for fysisk planlægning - fra landsplan over kommuneplan til lokalplan og bygningsreglement
– hvor de tre sidstnævnte er kommunens ansvar.

Det blev fremhævet, at det er den 4-årige Kommuneplanen, der er med til at udstikke rammerne for
lokalplaner – og at kommuneplanen i Gentofte er en del af Gentofte-Plan

Herefter blev et eksempel på en konkret tekst fra en lokalplan præsenteret for at illustrere, hvordan
lokalplaner er karakteristiske ved typisk at indeholde meget få detaljer og dermed ikke umiddelbart
tilgængelighedsbetragtninger. Michael Holst fremhævede, at det er muligt at gøre mere i
lokalplanerne for at varetage tilgængelighedsaspektet.

Michael Holst var imødekommende over for tanken om at der indarbejdes tilgængelighedsvurdering
i lokalplanlægningen, men at den skal udarbejdes i forhold til planens detaljeringsgrad, samt at det
vil være Byplanudvalget, der i givet fald skal beslutte, hvorvidt der skal varetages flere
tilgængelighedsaspekter i lokalplaner eller det som nu primært varetages via bygningsreglementet.

Handicaprådet drøftede muligheder og eksempler.
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Marie Louise Gjern Bistrup rejste forslag om, at der indarbejdes en administrativ standard i alle
lokalplaner vedrørende tilgængelighed, som altid kan udelades, hvis det ikke findes anvendeligt i en
given plan.

Drøftelsen af punktet blev afsluttet med opbakning til ovenstående forslag. Michael Holst lovede at
tage ønsket med tilbage. Afslutningsvis tilkendegav Hans Rasmussen, at en mulighed også kunne
være, at Handicaprådet fremsendte en anmodning til Byplanudvalget om at ændre
standardbestemmelserne.

4. Høring af forslag til ny sundhedspolitik 2013-2017
Søren Bønløkke introducerede det fremsendte materiale og hvordan den hidtidige sundhedspolitik er
besluttet og har virket parallelt med handicappolitikken. Den er derfor tilsvarende under fornyelse.

Det nye forslag bygger videre på den hidtidige vision og værdier, der fortsat synes at være aktuelle
og relevante for politikken fremadrettet. Der er i stedet fundet anledning til at fokusere og præcise
den hidtidige og første politik, så det nye forslag indeholder 8 konkrete og prioriterede
indsatsområder. Det betyder ikke, at der ikke arbejdes målrettet med sundsfremme på en lang række
andre områder, men derimod at der har været et ønske om at sætte særskilt fokus på nogle udvalgte
områder, bl.a. indsatsen over for at få skabt gode sundhedsvaner blandt børn og unge.

Handicaprådet drøftede det fremlagt forslag og bidrog med en række opmærksomhedspunkter til
politikken.

Blandt andet rejste Elisabeth Sinding et ønske om, at sundhedsindsatsen også henvender sig til
kronikere og handicappede i politikken ligesom det bør stå tydeligere, at der er foretaget en
fokusering, men at det ikke betyder alle ikke er omfattet af politikken. Det kunne gøres ved at skrive
det tydeligere i forordet.

Søren Bønløkke uddybede, hvordan sundhedspolitikken retter opmærksomhed på udvalgte dele af
sundhedsindsatsen, men at kommunen fortsat har en række indsatser over for en lang række
målgrupper, som ikke er bragt i fokus i Sundhedspolitikken. Det gælder fx kronikerne, hvortil der er
en række målrettede indsatser i regi af sundhedsaftalerne.

Handicaprådet drøftede, hvorvidt og hvordan sundhedspolitikken skal omfatte og indeholde alle
målegrupper. I drøftelsen rejste Marie Louise Gjern Bistrup ønsket om, at det står tydeligt at alle
borgere er omfattet. Det bør kommunikeres tydeligere at alle er omfattet og inkluderet.

Hans Rasmussen fremhævede at sundhed er et vigtigt aspekt for mange handicappede.

Kirsten Kierkegaard fremhævede, at sundhedspolitikken netop er for alle og der kan være behov for
at få et afsnit i Handicappolitikken om sundhed.
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Søren Bønløkke understregede, at der som udgangspunkt arbejdes på sundhed på alle baner i
kommunens indsats uanset om det står som en direkte fokuseret indsats i sundhedspolitikken. Alle er
tænkt med, men i den nye politik er det et ønske om at foretage en fokusering.

Handicaprådet drøftede herefter, hvorvidt der skulle mere med om handicappede i
Sundhedspolitikken eller omvendt mere med om sundhed i Handicappolitikken.

Hans Rasmussen gjorde opmærksomhed på, at han principielt er imod at skrive om sundhed i
handicappolitikken, når der er en sundhedspolitik, men tager til efterretning, hvis en gangbar vej for
mere fokus på sundhed for handicappede er at indarbejde det i handicappolitikken. Tilgangen blev
støttet fra rådsmedlemmerne.

Mødets drøftelser vil indgå som Handicaprådets høringssvar i forhold til det fremlagt forslag, der vil
blive behandlet i fagudvalgene i januar og forelagt i Kommunalbestyrelsen sidst i januar.

5. Status på Handleplan 12 og perspektiverne for 2013
Steen Suhr-Knudsen introducerede, hvordan der er indhentet statusindmeldinger fra projektledere og
tovholdere på de igangværende initiativer fra henholdsvis handleplan 2011 og 2012 samt hvad der
kort karakteriserer disse.

Herefter spurgte Handicaprådet ind til udvalgte projekters status. Der blev desuden spurgt ind til,
hvordan størrelsesordnen er på den borgerrettede pulje i forhold til det totalt ansøgte beløb. Steen
Suhr Knudsen uddybede, hvordan der generelt ikke søges om meget mere end der er i puljen, når der
ses bort fra nogle få udvalgte ansøgere, der har søgt om beløb som er meget større end rammen.

Handicaprådet spurgte endvidere ind til publicering af evalueringen af handicappolitikken. Det blev
oplyst at den endnu ikke er publiceret, idet det er søgt koordineret med den politiske behandling. Det
blev drøftet og besluttet i dialog med Kirsten Kierkegaard og Søren Bønløkke, at evalueringen
publiceres nu trods den senere politiske behandling.

6. Orientering fra formanden
 Nyt fra Tilgængelighedsforum
Der blev orienteret om, at næste møde afholdes den 19. december. Her vil være deltagelse fra
Planafdelingen, hvorfor Hans Rasmussen forventer at dagens aktuelle drøftelse af tilgængeligheds-
vurdering i lokalplaner bringes videre her.
 Udbud af kropsbårne hjælpemidler går om
Hans Rasmussen orienterede om, hvordan det har været nødvendigt at lade det tværkommunale
udbud gå om pga. en række tekniske spørgsmål fra leverandørerne. DH Frederiksberg har valgt, ikke
at skulle have dette nye udbud i særskilt høring, hvilket Hans indstiller også sker i DH-Gentofte.

Det blev i forlængelse heraf drøftet, hvorvidt og hvordan der kan ske en brugerinddragelse i
afklaring af brugernes behov og ønsker til de givne hjælpemidler, der bringes i udbud. Det blev
drøftet, hvordan Danske Handicaporganisationer inddrages på forskellig vis for at sikre input fra
brugerne. Indstillingen fra Hans Rasmussen blev taget til efterretning.
 Konference: Handicap 2013 - diversitet – design – social innovation
Det blev aftalt, at rådsmedlemmer, der ønsker at deltage i den annoncerede konference skal melde
tilbage til rådssekretæren Berit Rask, der sørger for tilmelding.
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 Julemarked i rådhushallen
Hans Rasmussen orienterede om deltagelse med en stand på det årlige julemarked. Hanne Peylecke
uddybede hvordan arrangementet blev oplevet godt planlagt og især velbesøgt om formiddagen og
gav god mening at deltage i som råd.

7. Spørgsmål og orientering fra DH
Hans Rasmussen orienterede om, hvordan Danske Handicaporganisationer har indviet et fælles hus i
Høje Taastrup, der nu danner ramme for en bedre sammenhæng mellem medlemsorganisationerne.
Det blev drøftet, hvordan der evt. kan arrangeres en fælles tur til huset for at se lokaliteten.

8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
 Tilsagn om frikommuneforsøg om BPA-ordningen
Kirsten Dennig præsenterede, hvordan der i maj 2011 blev ansøgt om et frikommuneforsøg med
henblik på at opnå en mere enkelt takststruktur, en formel godkendelse af leverandører samt en
ændring af arbejdsgiveransvaret til i en forsøgsordning at være placeret i en forening i stedet for hos
borgeren.

Kommunen har nu modtaget svar fra ministeriet, der overordnet har tilkendegivet, at de forventer at
imødekomme vores ansøgning. Der vil dog komme nærmere udmelding i forbindelse med selve
frikommuneloven. Forsøget forventes at kunne påbegyndes den 1. juli 2013. Samtidig arbejder
ministeriet nu på en egentlig lovændring af BPA ordningen. En ændring, der synes at understøtte
nogle af de ansøgte elementer. Derfor er kommunen lige nu i en indledende  drøftelse med
ministeriet om, hvad der forventes at indgå i de elementer, som den nye lovgivning omhandler.

 Digitalisering af DHUV-metoden
Kirsten Dennig præsenterede, hvordan metoden indeholder et fælles begrebsapparat, der udgør et
bedre grundlag og en bedre systematik for sagsbehandling. I forlængelse af arbejdet med at få
metoden implementeret og udbredt er der igangsat et arbejde med at digitalisere løsningen, så
medarbejderne får en it-understøttelse af metoden, og der dannes grundlaget for en digital
indberetning af data på handicap- og udsatteområdet, hvilket skal ske fra sommeren 2013. I arbejdet
med digitalisering af metoden er der desuden fokus på at tilvejebringe data med henblik på at få
bedre styring og ledelsesinformation på området. Gentofte Kommune er sammen med 13 andre
kommuner i gang med at udarbejde en kravspecifikation med henblik på et kommende udbud eller
samarbejde med en it-leverandør. Der er ikke taget stilling endnu til selve udbudsfasen.

 Mødeplan for Handicaprådet 2013
Den fremlagt mødeplan for 2013 blev godkendt. Der fastholdes en mødestruktur med møder den
tredje mandag i hver måned undtagen juli-måned. På grund af pinsen vil maj-mødet dog blive
afholdt den fjerde mandag i måneden.

9. Eventuelt
Ingen punkter.


