
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 21. juni 2010 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Frede Buchardt, DH – Gentofte 
Jacob Monies, DH – Gentofte 
Hanne Peylecke, DH – Gentofte  
Allan Dencker, DH-Gentofte 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen   
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Niels Christian Koefoed, chef Park & Vej, Gentofte Kommune 
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Trine Holmberg, direktør Teknik & Miljø 
Jesper Dichmann Sørensen, afdelingschef Bygningsmyndigheden 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap 
Elsebet Schulz, afdelingschef Social & Handicapdrift 
Torben Freese, projektleder Skole & Fritid 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Skole & Fritid 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 
Ikke tilstede: 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune 
 
1) Orientering fra formanden 
 På mødet orienterede Hans Rasmussen kort om konference for handicaprådene i Region 

Hovedstaden på Købehavns Rådhus den 13. september. Jacob Monies og Hans Rasmussen 
forventer at deltage. Invitationen genudsendes med referatet. Tilmeldingsfrist er senest 15. august. 
Tilmelding kan foretages via Handicaprådets sekretær Berit Rask.  

 
Nedenstående orienteringspunkter er jævnfør aftale på mødet eftersendt fra Hans Rasmussen og Jacob 
Monies til formidling i rådet via referatet. 
 
 Udtalelse til Dyssegårdskirken 

Handicaprådets formand har modtaget en henvendelse fra Dyssegårdskirken, der ønsker rådets 
udtalelse og anbefaling af et projekt omkring opsætning af lydanlæg med teleslynge i deres 
renoverede kirkerum. Hans Rasmussen har skrevet en udtalelse, der er meget positiv, da ikke alene 
hørehandicappede, men også mange ældre vil have gavn af denne forbedring. 

 
 Overvågning af implementering af FN's Handicapkonvention 

Hans Rasmussen orienterer om, at Institut for menneskerettigheder skal forestå den løbende 
evaluering og overvågning af implementeringen af Handicapkonventionen i det danske samfund. 
Hans Rasmussen finder, at det er den rette løsning, da konventionen hermed bliver fulgt samme 



sted i forvaltningen, hvor den egentlige menneskeretskonvention følges. Handicapkonventionen må 
betragtes som en slags menneskeretskonvention for mennesker med handicap, dermed er 
overvågningen kommet på den rette hylde. Det betyder i praksis en væsentlig ændring i funktionen 
for Center for Ligebehandling af Handicappede. 

 
 Angående el-scootere: 

Hans Rasmussen orienterer om, at Scleroseforeningen har redegjort for endnu nogle afgørelser 
omkring el-scootere, hvor det bliver fastslået, at en el-scooter skal betragtes som et hjælpemiddel, 
også selv om den benyttes til fritidsaktiviteter mm. Afgørelserne afviger ikke fra, hvad 
Handicaprådet har fået refereret fra kommunen, men er tværtimod i overensstemmelse med den 
refererede praksis. 

 
 Angående henvendelse fra god adgang: 

Hans Rasmussen orienterer om en henvendelse fra God adgang, der er en forening, hvis formål er at 
få registreret offentlige og private anlæg med offentlig adgang, især inden for hotel og 
forlystelsesområdet. De har tilbudt at komme på et møde i Handicaprådet og forklare, hvorledes de 
i samarbejde med kommunen vil kunne medvirke til en registrering i Gentofte. Hans Rasmussen 
foreslår, at henvendelsen behandles i Tilgængelighedsforum.  

 
 Status på Gentofte Sportspark 

Jacob Monies orienterer om positiv deltagelse i et workshopforløb om udviklingen af Gentofte 
Sportspark. Jacob Monies oplevede at repræsentationen af Handicaprådet blev godt modtaget i 
arbejdet og behørig hensyntagen til handicappede brugere samt rådgivning i muligheder for 
information om den fysiske udformning af handicapvenlige idrætsanlæg blev taget vel imod. Det 
endelige produkt af workshopforløbet blev fremlagt og godt modtaget på Kultur- og 
Fritidsudvalgets møde tirsdag 8. juni 2010. Der forligger ikke pt. aftaler om videre involvering af 
en repræsentant fra Handicaprådet i det videre forløb med udvikling af Sportsparken. 
 
 

2) Tema handicapindsatsen i kommunens områder – Miljø & Teknik  
Trine Holmberg indledte med præsentation af, hvordan Handicappolitikken afspejles i den konkrete 
indsats inden for Miljø & Tekniks område. Med Handicappolitikken og den skærpede lovgivning på 
området i øvrigt er der kommet en øget årvågenhed i organisationen vedrørende tilgængeligheds-
hensynet. Teknik & Miljø er tovholder på : 
 Tilgængelighedsforum: I dag et permanent organ bestående af repræsentanter fra Handicaprådet, 

Seniorrådet, Park og Vej, Gentofte Ejendomme samt Bygningsmyndigheden 
 Vurdering af tilgængelighed: Det tilstræbes, at der ved alle relevante kommunale anlægssager 

foretages en særskilt tilgængelighedsvurdering, og at denne præsenteres for Tilgængeligheds-
forummet til kommentering inden politisk forelæggelse. 

 Bygningssyn og registrering af tilgængelighed i kommunale bygninger: Målet er, at alle 
kommunale bygninger med borgeradgang indenfor en årrække skal tilgængelighedsvurderes.  

 Uddannelse af tilgængelighedskonsulenter: Park og Vej har en certificeret ’tilgængelighedsrevisor’, 
som også er fast medlem af Tilgængelighedsforummet. 

 Gode boliger og botilbud: Som byggefaglig tovholder har Teknik & Miljø et særligt ansvar for at 
brugerne inddrages i byggeprojekternes designfase.  



 
Hertil kommer Handicaptilgængelighedspuljen, som administreres af Teknik & Miljø i samarbejde 
med Tilgængelighedsforummet  
 
Handicaprådet spurgte ind til, hvordan forskellige handicappede brugere inddrages i afklaring af 
tilgængelighed. Eksemplet med inddragelse af handicappede brugere ved den seneste ombygning af 
Tuborgvej 90 blev fremhævet.  Det blev drøftet, hvordan der blandt andet med afsæt i lovgivningen 
inddrages tilgængelighed indenfor de forskellige afdelinger af Teknik & Miljø ligesom tilrettelæggelse 
af tilgængelighed i SKUB projektet blev drøftet som eksempel på, hvordan der arbejdes med at sikre 
tilgængelighed. 
 
3) Tilgængelighedsforum – dispensationer i byggesager v. Jesper Dichmann Sørensen 
Hans Rasmussen bød velkommen til Jesper Dichmann og indledte med en tilkendegivelse af, at 
Handicaprådet sætter stor pris på arbejdet i Tilgængelighedsforum. Anledningen til at drøfte 
Tilgængelighedsforum er et ønske om at få mere klarhed over, hvordan der arbejdes med dispensation 
for tilgængelighed ved ombygninger.  
 
Det blev drøftet, hvordan der med afsæt i loven arbejdes med og argumenteres for dispensationer for 
tilgængelighed ved ombygninger. Der opleves særlige udfordringer med at sikre tilgængelighed ved 
ombygninger af mindre butikker. Området er vanskeligt og repræsenterer flere interesser.  
 
Handicaprådet påpegede, at rådet finder informationen om, hvorfor der gives dispensationer 
utilfredsstillende. Der blev efterspurgt løsninger på, hvordan det kan tilvejebringes, så rådet bedre kan 
repræsentere brugerne i disse sager. 
 
Det blev aftalt, at dispensationsmateriale for ombygninger sendes til høring i DH Gentofte. Materialet 
sendes til formand Hans Rasmussen på mail: formanden@dh-gentofte.dk.  Det kan ved behov sendes 
videre til drøftelse i Handicaprådet.  
 
4) Høring af budget 2011 
Søren Bønløkke indledte med præsentation af, hvordan fagudvalg, økonomiudvalg og 
kommunalbestyrelsen har arbejdet med forslag til reduktioner i drifts- og anlægsbudgettet for 2011 til 
2014 med henblik på at sikre en fremtidig robust økonomi i Gentofte Kommune.  
 
Økonomiudvalget har på møde den 14.6.2010 besluttet at konkrete forslag til budgetreduktioner på 80 
mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget for 2011-2014 og at der skal ske en yderligere reduktion af 
kommunens samlede driftsbudget på 40 mio. kr. ved en teknisk reduktion af budgettet.  
 
Teknisk udvalgs konkrete forslag til besparelser på driftsområdet blev fremlagt af Trine Holmberg. 
Handicaprådet spurgte kort ind til konsekvenser, men havde ikke kommentarer til forslagene.  
 
Forslag til budgetreduktioner inden for Børne- og Skoleudvalgets område blev præsenteret af Torben 
Frese - med vægt på de forslag, der har relevans for handicappede. Budgetreduktionerne forventes 
indhentet ved at ændre på strukturen på specialundervisningsområdet. Indsatsen inden for området skal 
fremadrettet fokusere på, at børn skal have de relevante tilbud til rådighed i lokalområdet for dermed 
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også at sikre bedre inklusion. Der arbejdes med udgangspunkt i opbygning af kompetencentre på 
kommunens tilbud og bedre tilbud om differentieret undervisning på kommunens normalskoler for at 
ændre de seneste års kraftige vækst på specialskoleområdet. Kompetencerne i den almene 
specialundervisning på skolerne skal styrkes, så det er muligt fortsat at sikre midler til de grupper, der 
kræver helt særlig specialundervisning.  
 
Handicaprådet spurgte ind til og drøftede tilgangen til specialundervisning og de forskellige forslag til 
reduktioner. Rådet kommenterede, at hvis kvaliteten kan fastholdes, så kan det være en fordel for 
brugerne at undgå vejtid til tilbud, der ligger længere væk.  
 
Men Handicaprådet påpegede samtidigt, at inklusion på mange måder er godt, men at der skal tages 
hensyn til, at det ikke er muligt på alle niveauer og ikke i alle tilfælde gavner med inklusion. Der er 
sociale aspekter, der skal tilgodeses. Det er fx for den unge teenager ikke altid bare lykken at blive 
inkluderet.  
 
Søren Bønløkke præsenterede forslagene for Socialudvalgets område. Ældreområdet udgør en stor 
post, hvor kommunen er kendetegnet ved mange ældre og et højt serviceniveau. Her findes de største 
reduktioner. På handicapområdet forventes tilpasninger af hjælpemiddelområdet. De tekniske 
reduktioner på tilbuddene på det sociale område blev samtidig præsenteret og drøftet.  
 
Handicaprådet spurgte ind til, hvordan det konkret har betydning på tilbuddene. Der var ikke yderligere 
kommentarer til præsentationen.  
 
Afslutningsvis blev reduktionerne på anlægsbudgettet fremlagt af Trine Holmberg.  
 
Handicaprådet anerkendte behovet for reduktioner, herunder reduktioner i puljen om tilgængelighed. 
Dog foretrækker Handicaprådet en klar årlig tilkendegivelse af puljemidlernes størrelse, så der fortsat 
kan træffes fornuftige tildelinger af midler.  
 
Forslagene til budgetreduktioner indgår i de videre budgetdrøftelser frem til den endelige vedtagelse af 
budgettet den 12.10.2010. 
 
5) Handicappolitikkens Handleplan 2011 og borgermøde 26. august 2010  
Steen Suhr-Knudsen præsenterede program for det fremtidige borgermøde. Der var tilslutning til 
programmet, der udsendes til Handicaprådet samtidig med referatet.  
 
6) Ansøgninger til Den borgerrettede pulje  
Indstillingen til de modtagne ansøgere behandlet i det faglige netværk blev præsensteret.  
 
Rådet bakkede op om den fremlagte indstilling og tilsluttede sig dermed bevilling af 45.000 kr. til 
Gentofte Karate Klub.  
 
Rådet foreslog dernæst, at en ny ansøgningsrunde udbydes og lanceres i forbindelse med borgermødet 
med henblik på, at de resterende midler uddeles i år.  
 



7) Høring kvalitetsstandard – SL §96 (BPA) v. Kirsten Dennig 
Kirsten Dennig indledte med præsentation af, hvordan et meget komplekst lovgrundlag danner afsæt 
for den fremlagte kvalitetsstandard. Kommunen har en aktiv rådgivnings- og vejledningsforpligtigelse 
for ordningen og har derfor udarbejdet en håndbog ”Håndbog om BPA-ordningen – i henhold til 
Servicelovens § 96” og blandt andet afholdt borgermøder om ordningen. 
 
Rådet udtrykte stor ros til håndbogen og stilen i formidlingen. Rådet bemærkede dog også, at de pt. har 
medlemmer, der som brugere ikke oplever de nye tiltag tilfredsstillende.  
 
Det blev drøftet, hvordan mere overskuelighed og struktur både er en hjælp, men også kan opleves som 
en udfordring. Det blev aftalt, at en drøftelse af de konkret oplevede udfordringer drøftes bilateralt.  

 
 
8) Høring af 7 ydelsesbeskrivelser er på handicap-, sindslidende- og udsatteområdet v. Elsebet 

Schulz 
Elsebet Schulz fremlagde høring af ydelsesbeskrivelser på voksen handicapområdet. Ydelsesbe-
skrivelserne sendes samtidig i høring i brugerbestyrelser, pårørenderåd m.v.  
 
Jævnfør præsentationen på sidste Handicaprådsmøde er arbejdet blandt andet iværksat ud fra et ønske 
om at skabe klarhed over, hvad Gentofte Kommune tilbyder på området – også til brug for andre 
kommuner, der vælger at købe pladser til deres borgere her i kommunen.  
 
På mødet blev der spurgt ind til og præsenteret en række kendetegn ved kommunens forskellige tilbud 
og sammenhæng med forskellig lovgivning.  
 
Ydelsesbeskrivelserne forventes fortsat skærpet, så der opnås klarere udmeldinger om de forskellige 
tilbud og karakteristika ved disse.  
 
Handicaprådet tilsluttede sig umiddelbart arbejdet. Ved eventuelle kommentarer fremsendes disse fra 
rådet inden endelig politisk behandling i august.  

 
9) Spørgsmål og orientering fra DH 
 DH Gentofte spurgte til status på tilgængelighedsanmærkning af kommunens fritidskatalog med 

henvisning til oplæg om emnet på et tidligere handicaprådsmøde. 
 

Det blev oplyst, at det tidligere oplæg fra august 2009 om mærkning af tilgængelighed i 
fritidsprogrammet ved afdelingsleder for ungdomsskolen Henrik Rostgaard Andersen alene 
omhandlede ungdomsskolens fritidstilbud. Det afklares, hvad status er på denne mærkning.  
 
Vedrørende det samlede program for "Fritid i Gentofte" arbejdes der ikke pt. med en mærkning af 
alle foreningernes tilbud. Det vurderes umiddelbart at være meget ressourcekrævende at indhente 
oplysningerne fra foreningerne. Det er i forvejen en stor opgave at indhente basisoplysninger fra 
disse. Det vil kræve et større arbejde at iværksætte en egentlig mærkning af alle tilbuddene.  

 
10) Orientering fra forvaltning og fagudvalg 



 Søren Bønløkke orienterede om, hvordan den kommende nye plejeboligbebyggelse på Jægersborg 
Kaserne forventes at nytænke et sådan type byggeri. Som led i tilvejebringelse af planerne for 
byggeriet inviteres til stor borgerinddragelse. 
 
Hans Rasmussen efterspurgte i forlængelse heraf, at Handicaprådet generelt inddrages og høres i 
ombygning også inden for ældreområdet, da ikke alene Seniorrådet med også Handicaprådet 
forventer at repræsentere brugere her.  

 
 Søren Bønløkke orienterede om telefonpolitikken i kommunens plejeboliger. Borgere i plejeboliger 

bor i egen bolig, hvorfor det også forventes at borgerne som udgangspunkt selv har og afholder 
udgifter til telefon. Hvis en borger ikke har telefon, fordi vedkommende ikke som udgangspunkt 
har behov for telefon, så kan vedkommende selvfølgelig låne en telefon i de enkeltstående tilfælde, 
når et særligt behov opstår.  

 
11) Punkter til kommende møder 

 Høring Handicapparkering 
 Evaluering af bruger- og pårørendebestyrelser 

 
12)  Eventuelt   
 Handicaprådet har fået tilsendt pjecer om mærkningsordningen God adgang fra foreningen 

Tilgængelighed for alle. Pjecerne blev uddelt på mødet ligesom der henvises til foreningens 
hjemmeside: http://www.godadgang.dk/ 

 
 Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra en privat virksomhed, der leverer ydelser i relation 

til handicappede. Henvendelsen er en opfordring til at indgå en forpligtende kontakt om gensidig 
annoncering. Handicaprådet ønsker ikke at indgå i en aftale. 

 
 Elsebet Schulz informerede om flot omtale af kommunikationsprojekterne fra Handleplanen for 

Handicappolitikken i nyhedsbrevet for juni fra Kommunikationscentret i Hillerød. Se omtale af:  
 

Handleplaner der rykker 

Billedbøger på computer og laminerede boardmaker-symboler på et lille stykke Ikea-måtte til en femmer. På 

Sandtoftens keramikværksted kommer såvel højteknologi som lavteknologi i spil i kommunikationen, når 

medarbejderne, der alle har et kommunikationshandicap, skal fastlægge mål for deres arbejde og evaluere det. 

Selv at kunne være med og bestemme har gjort handleplansmøderne eftertragtede blandt medarbejderne... 

http://www.kc-hil.dk/nyt/nyhedsbrevjuni2010/handleplanerderrykker/ 

Sproget skyder knop på Blomsterhusene - storstilet satsning på kommunikationsteknologi til 
talehæmmede 
Flere situationer, hvor de selv kan bestemme og mulighed for kontakt med venner og familie på daglig basis. 

Sådan kan fremtiden meget vel se ud for beboerne på botilbuddet Blomsterhusene i Gentofte kommune. 

Blomsterhusene er et botilbud for mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser... 

http://www.kc-hil.dk/nyt/nyhedsbrevjuni2010/sprogetskyderknop/ 

Handicaprådet opfordrede til lokal omtale af de spændende projekter – fx i Gentofte Lige Nu. 
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