
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 17. januar 2011 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Frede Buchardt, DH – Gentofte 
Jacob Monies, DH – Gentofte 
Elisabet Sindig, DH - Gentofte 
Hanne Peylecke, DH - Gentofte 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen   
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
Niels Christian Kofoed, Park og Vej, Gentofte Kommune 
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune 
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke, Direktør Social & Sundhed 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap 
Elsebet Schulz, afdelingschef Social & Handicapdrift 
Kirsten Jessen, forstander, Bank-Mikkelsensvej 
Lea Erlund, afdelingsleder, Bank-Mikkelsensvej 20-22 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Skole & Fritid 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 
 

1) Orientering fra formanden 
Hans Rasmussen orienterede om, at DH Gentofte fra Socialministeriet har modtaget 
informationsmateriale med anbefalinger til, hvordan kommunernes handicapråd sammensættes. 
Handicaprådet i Gentofte kommune er sammensat, så det lever op til anbefalingerne med 
repræsentation af kommunalbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter fra handicaporganisationerne og 
repræsentanter fra forvaltningen.  
 

2) Handicappolitikkens Handleplan 2011  
Steen Suhr-Knudsen præsenterede det fremlagte oplæg til kommende Handleplan 2011. Det er den 
fjerde handleplan i rækken, siden Gentofte Kommune besluttede Handicappolitikken for 2008-2012. 
 
Det fremlagte oplæg er blevet til via involvering af både Handicapråd, borgere via borgermødet i 
august og i dialog med repræsentanter fra kommunens indsats for borgere med handicap blandt andet 
varetaget via et tværgående netværk i kommunen.  
 
Handicaprådet drøftede Handleplanens temaer og specifikt, hvordan der i 2011 sættes yderligere fokus 
på begrebet inklusion, der skal munde ud i en kommunal strategi for inklusion. Handleplan 2011 vil 
desuden fortsat bygge videre på de tidligere års temaer om ”Kommunikation” og ”Deltagelse i fritids- 
og foreningslivet”.  
 
Handicaprådet spurgte der ud over ind til udvalgte konkrete projekter i Handleplanen. Der blev spurgt 
ind til erfaringerne med indsatsen med koblingsmedarbejder i fritids- og foreningslivet. Der blev 
opfordret til, at ungdomstilbuddet for unge med handicap inddrager erfaringer fra København, der 



arbejder for at hjælpe handicappede teenagere med problemstillinger, der kendetegner livet i den alder. 
Initiativet med en tilgængelighedsguide for foreningerne ønsker Handicaprådet gennemført med samme 
tilgang, som der pt. arbejdes med i kommunens øvrige tilgængelighedsarbejde ud fra principperne i 
God adgang for alle. Samtidig fremhævede rådet ønsket om, at guiden bliver mere omfangsrig, så den 
kan guide til mere end foreningstilbud. Det blev aftalt, at Handicaprådet via Tilgængelighedsforum vil 
gå i dialog med projektet om tilpasning af aktiviteterne i projektet.  
 
Det kommende tema Inklusion blev yderligere drøftet, herunder det forventede samspil med arbejdet 
knyttet til det kommende Frivillighedscenter. I drøftelsen af inklusion fremhævede Marie-Louise 
Bistrup en definition på begrebet formuleret af ’Kunstnerne’, der kan inspirere til kommunens arbejde 
med at definere begrebet. Se http://www.kunstoginterkultur.dk/index.php?id=121
 
Samtidig opfordrede Marie-Louise Bistrup til, at der også blev arbejdet med at sætte medborgeransvar i 
tale i arbejdet med inklusion. Endelig blev Frivilligcentrets rolle i arbejdet med inklusion fremhævet 
med forventning om, at centret tænkes ind i arbejdet med temaet.  
 
Handleplan 2011 blev med ovenstående kommentarer sendt videre fra Handicaprådet til vedtagelse i 
kommunalbestyrelsen.  
 

3) Proces for høring af Perspektivplan 
Søren Bønløkke præsenterede kommunens arbejde med en Perspektivplan for social- og 
specialundervisningsområdet, der i denne uge præsenteres for Socialudvalget og Børne og 
skoleudvalget, hvorefter den forventes sendt i høring i Handicaprådet. 
Handicaprådet kan forvente at få rapporten sendt i høring senest 1. februar med henblik på, at de 
relevante organisationer kan inddrages inden Handicaprådet på næste møde i rådet den 21. februar 
drøfter og giver høringssvar på planen.  
Formålet med perspektivplanen er, at sikre en samlet og tværgående strategi for udviklingen på social- 
og specialundervisningsområdet i Gentofte Kommune, der samtidig skal fungere som grundlaget for de 
fremtidige indsatser på de enkelte områder og dermed sikre kapacitet, kvalitet og fortsat udvikling af 
områderne. 
Perspektivplanen, der er på 100 sider, indeholder en beskrivelse af de hovedudfordringer der 
kendetegner området. Den indeholder 4 bærende principper for indsatsen på området og den indeholder 
en række anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes videre med at klarlægge behov og udvikle 
løsninger på området. Det er en omfattende rapport, der dog opleves velskrevet og med tilhørende 
læsevejledning.  
 
Hans Rasmussen spurgte ind til, hvilke områder der fylder meget for dermed at forberede mobilisering 
af DH Gentoftes repræsentanter for forskellige målgrupper. 
 
Det blev præsenteret, at Perspektivplanen især omhandler målgrupper og behov tilknyttet kommunens 
servicetilbud og dermed udviklingen for udviklingshæmmede, det psykiatriske område og udvikling i 
målgrupper og behov for borgere med autisme og ADHD.  
 
 

4) Kommunikationsprojektet på Bank-Mikkelsensvej 20-22 v. Kirsten Jessen og Lea 
Erlund 

http://www.kunstoginterkultur.dk/index.php?id=121


Kirsten Jessen og Lea Erlund præsenterede, hvordan der er arbejdet med kommunikation og 
kommunikationspas for beboerne på Bank-Mikkelsensvej 20-22.  
 
Kommunikationspas er et dialogværktøj, der udarbejdes i et samarbejde mellem medarbejder og 
pårørende og indeholder billeder og symboler som indgang til kommunikation om fx dagligdag 
aktiviteter og beslutninger.  
 
Projektet opleves som en stor succes, der har givet anledning til mange positive oplevelser med bedre 
kommunikation mellem beboer og medarbejdere. Der har været meget positiv respons fra medarbejdere 
og pårørende på, hvordan kommunikationspasset bidrager til bedre kommunikation i hverdagen.  
 
Indledningsvis var der dog en række udfordringerne i at få opstartet projektet, da både medarbejdere og 
især pårørende var skeptiske i forhold til, at indsatsen kunne tilføre noget nyt til beboerne.  
 
Efterfølgende har erfaringerne været at arbejdet med kommunikationspas har skabt en forståelse for, at 
der bag ved den handicappede person sidder mennesker med ønsker og følelser. En solstrålehistorie er 
fx at en beboer, der ikke før har haft sprog, er begyndt at formulere små ord.  
 
Konkret har projektet samtidig betydet, at medarbejderne har opbygget kompetencer i at anvende 
systemet ’Boardmaker’ til at udarbejde kommunikationspas.  
 
Pt. er erfaringerne, at det primært er medarbejderne, der tager fat i borgernes kommunikationspas til 
dialog. Visionen er at nå et niveau, hvor beboerne også selv tager kommunikationspasset med til deres 
dialog med andre.  
 
Fremadrettet er ønsket at styrke kommunikationskompetencerne hos medarbejderne yderligere og 
udvide omfanget af anvendelse af kommunikationspas til også at omfatte Bank-Mikkelsensvej 17. 
 
Hans Rasmussen takkede for et spændende oplæg. Afslutningsvis ønskede Handicaprådet en kort 
præsentation af, hvordan midlerne til temaet kommunikation har været fordelt.  
 
Steen Suhr-Knudsen skitserede kort, hvordan temaet har indeholdt et stort kompetenceudviklings-
projekt om kommunikation med flere initiativer, der blev præsenteret på temadagen i rådhushallen.  
Initiativet på Bank-Mikkelsensvej er uafhængigt at dette initiativ og målrettet beboere på Bank-
Mikkelsensvej 20-22.  
 
Hans Rasmussen opfordrede til, at der ses nærmere på om initiativet med kommunikationspas på Bank-
Mikkelsensvej kan opnå støtte til yderligere udvikling ved fx at blive koblet til den større 
kompetenceudviklingsindsats. Det blev besluttet, at Steen Suhr-Knudsen kontakter Kirsten Jessen for 
afdækning af mulighederne.  
 
 

5) Nyt fra Tilgængelighedsforum 
Hans Rasmussen orienterede om, hvordan Hovedbiblioteket er blevet vurderet mht. tilgængelighed ud 
fra principperne i God adgang for alle. Hans Rasmussen oplever det som en meget systematisk og 
grundig vurdering og ser derfor meget frem til, at der også fremover vil ske en vurdering af 



kommunens bygninger ud fra god adgang for alle. En oversigt over hvilke kommende 10 bygninger der 
planlægges vurderet vil blive udsendt til rådet.   
 
 

6) Spørgsmål og orientering fra DH 
På baggrund af de seneste historier i medierne om HandiHelps svindel med offentlige midler spurgte 
rådet forvaltningens repræsentanter, om der var kendskab til lignende erfaringer i Gentofte Kommune.  
Det er der ikke pt.  
 
Kommunens muligheder for at følge op på snyd fra firmaer, der tilbyder administration af BPA 
ordningen blev vendt.  
 
Kommunen kan gennem det individuelle tilsyn i et vist omfang føre kontrol med ordningerne. Det kan 
ske via økonomiske tjek og kontrol af timesedler og vagtplaner. Endvidere kan der gennemføres 
samtaler med borgeren og dennes hjælpere. Det er dog ikke muligt uden at der skal være tale om 
egentlig overvågning, at føre fuld kontrol med ordningen.  
 
I forhold til den konkrete anklagede virksomhed, så kan kommunen ikke sætte restriktioner for, hvilke 
firmaer en borger må vælge – borgeren har frit valg. Derfor opfordres handicaporganisationerne til at 
medvirke til at sikre, at borgene ikke benytter virksomheder, der fusker med regninger og betaling.  
 
Hans Rasmussen fremførte, at sagen også rejste bekymring for ikke blot kommuner, men også 
handicappede borgere risikerer at blive snydt af virksomheder der fusker med administration af BPA-
ordningen.  
 

7) Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Elsebet Schulz meldte tilbage på DH Gentoftes tidligere spørgsmål om ændringer i praksis for 
afholdelse af ferie på kommunens tilbud.  
 
Baggrunden for eventuelt oplevede ændringer er at finde i det besluttede serviceniveau for 
brugerbetaling. Der har tidligere været forskellig praksis for tilbuddenes hjælp i forbindelse med at 
borgere tager på ferie. I udarbejdelse af kommunens Servicebeskrivelser er der indarbejdet en mere fast 
praksis, der dog giver mulighed for fleksibilitet på forskellige tilbud. Servicebeskrivelsen er en kan 
beskrivelse og kan tilrettes i forhold de forskellige tilbud. Det er op til bestyrelserne på tilbuddene at 
beslutte lokal praksis.  
 
Som hovedregel er det dog sådan, at når et givent tilbud tager på fællesferie med beboere betaler 
tilbuddet lønnen til medarbejderne, men ikke rejseomkostningerne. Ved såkaldt købeferie, hvor 
beboeren fx er med pårørende på ferie betaler beboeren selv for løn og rejseomkostninger til hjælpere.  
 
Ved alle ferier skal tilbuddet for det første hjælpe med at udarbejde budget for ferien og dermed 
synliggøre for beboer og pårørende, hvad det koster at tage på såvel fællesferie som købeferie. For det 
andet skal tilbuddet hjælpe med at finde en medhjælper til én købeferie om året.  
  
Hans Rasmussen afsluttede drøftelsen med at konkludere, at DH Gentofte vil henlede tilbuddenes 
opmærksomhed på definere retningslinjer for ferie og kørsel på de enkelte tilbud. 
 



8) Eventuelt   
Ingen punkter til eventuelt. 
 


