Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 19. september 2011
Tilstede:
Hans Rasmussen, DH - Gentofte
Jacob Monies, DH – Gentofte
Elisabet Sindig, DH - Gentofte
Frede Buchardt, DH – Gentofte
Hanne Peylecke, DH – Gentofte
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune
Niels Christian Kofoed, chef Park og Vej, Gentofte Kommune
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen
Fra forvaltningen:
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge & Fritid
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent
Afbud
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH-Gentofte i stedet repræsenteret ved stedfortræder Hanne Peylecke
1) Opfølgning på dialogmødet om inklusion afholdt på Nymosehave den 1. september
Steen Suhr-Knudsen indledte med at præsentere, hvordan der er indkommet mange positive
tilkendegivelser på det afholdte dialogmøde om inklusion. Dialogmødet havde i år en anden form end
de tidligere afholdte borgermøder i Rådhushallen. Der synes at være stor tilfredshed med den mere
personlige form samt selve mødets indholdsdrøftelse. Der er indkommet en del positive
tilkendegivelser og blandt andet udtrykt tilfredshed med muligheden for også at anvende dialogmødets
spørgsmål i andre mødefora, hvor der kan drøftes inklusion.
Det er fremlagte opsamlingsmateriale fra dialogmødet blev gennemgået og rådsmedlemmerne kom
med mindre formuleringsforbedringer, hvorefter de tilsluttede sig udsendelse af materialet.
Status på inklusionstemaet blev kort vendt og det blev oplyst, at der forventes indgået kontrakt med
Center for Inklusion og Diversitet på Professionshøjskolen UCC, der så tager fat på afdækningen af
inklusionstemaet fra oktober og frem til april 2012.

2) Ny ansøgningsrunde til den borgerrettede pulje 1. november
Handicaprådet behandlede indledningsvis en indkommen ansøgning til forårets runde i den
borgerrettede pulje. Ved en administrativ fejl blev den ikke behandlet i forbindelse med de øvrige
indkomne ansøgninger i forårets runde, selvom den er indkommet til rette tid. Det drejer sig om et
”Interaktivt sansemiljø i Snoezelhuset”.
Ansøgningen blev drøftet og der blev spurgt ind til, hvem der er brugere af huset og dermed vil kunne
få gavn af bevilling af den ansøgte løsning. Kirsten Dennig og Karen Margrethe Nyholm uddybede,

hvilke tilbud Snozelhuset indeholder, hvem der er brugere af Snozelhuset og hvem der potentielt kan
benytte tilbuddene i huset.
Handicaprådet drøftede og understregede betydningen af, at der sikres forankring og udnyttelse af
systemet – herunder komptencer i at bruge dette. Efter drøftelsen besluttede Handicaprådet at
imødekomme ansøgningen og bevilge det ansøgte beløb.
Endelig tilsluttede Handicaprådet sig, at der igangsættes endnu en ansøgningsrunde til den
borgerrettede pulje med frist 1. november og behandling af ansøgningerne i Handicaprådet på mødet d.
21. november 2011.
3) Høring af Kvalitetsstandard for servicelovens §98 Kontaktperson til døvblinde
Kirsten Dennig præsenterede den fremlagte kvalitetsstandard. Der blev fremsat enkelte forslag til
ændringer af formuleringer, der kan forbedre forståelsen af standarden. Herefter tilsluttede
Handicaprådet sig den fremlagte kvalitetsstandard.

4) Orientering fra formanden

Nyt fra Tilgængelighedsforum
Hans Rasmussen orienterede om det netop afholdte møde i Tilgængelighedsforum. Der er via
foreningen Tilgængelighed For Alle foretaget evaluering af kommunale bygninger og fremkommet
forslag til forbedringspunkter til fremme af tilgængelighed. Der er efterfølgende udvalgt specifikke
indsatser, der udbedres i indeværende år. Det sker under hensyntagen til blandt andet arkitektur o.lign.
hvorfor ikke alle anbefalinger imødekommes. Hans Rasmussen vurderede det dog til at være tale om
mindre forslag, der ikke imødekommes.
Kommunens strategiplan er blevet vendt og i forlængelse heraf ønsker Hans Rasmussen at drøfte
mulighederne for brugerinvolvering i tilblivelse af nye tiltag, så der sikres bedst mulige vilkår for
tilgænglighed. Punktet forventes behandlet på næste Handicaprådsmøde.
Kommunens nye hjemmeside og vurderingen af tilgængelighed af denne er behandlet i
Tilgængelighedsforum. Hans Rasmussen orienterede om, at der er indkøbt et system, der kan sikre den
daglige bruger i forvaltningen mod at begå tilgængelighedsfejl, når der skrives ind i systemet. Men der
er beklageligvis leveret en tilgængelig løsning, der ikke sikrer tilgængeligheden på alle punkter, og
leverandøren synes ikke at være forpligtet til at rette disse problemer. Der ud over findes der fortsat
mange filer på hjemmesiden, der fremstår i en filtype, der ikke er tilgængelig/læsevenlig for
synshandicappede. Hans Rasmussen finder det meget skuffende set i lyset af investeringerne i en ny
hjemmeside. Det positive er, at man fra 1. september kan forvente, at referater og andet skrevet
materiale vil være tilgængeligt takket være indkøb af nødvendig software til de relevante af
forvaltningens brugere. Det blev aftalt, at man i tilfælde, hvor ældre utilgængeligt materiale bliver
nødvendigt, kan få det konverteret til et tilgængeligt format.
Jacob Monies supplerede med, at han netop havde oplevet store vanskeligheder med en af kommunens
ansøgningsblanketter fra hjemmesiden, idet den slet ikke kunne bruges online. Han måtte udskrive den
på sin printer og derpå udfylde den på papir.

Hans Rasmussen oplyste, at det vil være tilfældet, så længe man anvender de gamle formularer fra den
tidligere version af hjemmesiden. Der er i de fleste tilfælde behov for et nyt design af
standardblanketterne.

Høring Rammeaftale 2012 – udviklingen på det specialiserede område
Hans Rasmussen orienterede om, hvordan der har været udsendt en Rammeaftale i høring i
Handicaprådet mellem sidste og dette møde. Den overordnede aftale indeholdt ikke punkter, der gav
anledning til at indsende høringskommentarer inden fristen 7. september.
Hans Rasmussen fremhævede dog en bekymring over beskrivelse af faldende tilgang til de
mellemkommunale specialiserede tilbud som fx findes i kommunikationscentret. Hans Rasmussen
understregede bekymringen med eksempler på situationer, hvor det kan have store konsekvenser for
handicappede, hvis disse specialtilbud ikke længere findes.
Det blev drøftet, hvad der kan være årsagen til dette fald – herunder hvorvidt det er en naturlig
tilpasning mellem udbud og efterspørgsel eller en konsekvens af nye rammer for bevilling. Når det
gælder kommunikationscentret, så sker udredning og indstilling direkte på Kommunikationscentrene,
en praksis der ikke umiddelbart synes at give anledning til administrative begrænsninger i
efterspørgslen.
Handicaprådet havde en længere drøftelse af, hvorvidt det er glædeligt eller bekymrende, at der synes
at være dette fald i efterspørgslen. Der blev efterspurgt mere viden fra både kommunens repræsentanter
og fra rådets DH medlemmer og der blev opfordret til at søge mere viden i handicaporganisationerne
for at afklare, hvad der er årsag til faldet.

Referater fra rådsmøderne
Der er blevet rejst ønske om, at referaterne fra rådets møde indeholder en tydeligere angivelse af,
hvorvidt man er tilstede, har meldt afbud eller er fraværende. Der var tilslutning til, at det fremover vil
være praksis. Ligeledes blev det besluttet, at referaterne så vidt muligt holdes i kort generel fremstilling
af mødets drøftelser uden angivelse og reference til hver enkelt persons udsagn i en given debat. Der vil
dog i tilfælde, hvor det fx drejer sig om særlige markeringer, rejste spørgsmål eller lignende blive
refereret synspunkter med anført reference til navn på rette vedkommende.
5) Spørgsmål og orientering fra DH

Ledsagerrabat via ny ledsagerordning fra danske handicaporganisationer
Elisabet Sinding fremlagde, hvordan udvalgte kommuner som noget nyt tilbyder rabatter til
handicappedes ledsagere på kommunale tilbud. Fx tilbyder Gladsaxe kommune som noget nyt, at
ledsagere til handicappede får rabat i kommunens svømmehal og Bibliograf. Det er en ordning, der
kan sidestilles med den form for rabat fx museer og Det kongelige Teater tilbyder ledsagere til
handicappede. Efter præsentation og kort drøftelse blev det foreslået fremlagt for kommunens Kulturog Fritidsudvalg.
Orientering fra forvaltning og fagudvalg.
o Samarbejde med Lyngby-Taarbæk om indsatsen på autismeområdet
Søren Bønløkke orienterede kort om, hvordan Handicaprådet på sidste møde drøftede en ny aftale
mellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommune om et forpligtende samarbejde på autismeområdet, der

skal sikre en bredt udbud af tilbud. Aftalen er tilsluttet politisk både i Gentofte og Lyngby-Taarbæk
kommune med den yderligere præcisering, at aftalen ikke vil betyde hjemtagning af borgere, der er
veletableret i eksisterende tilbud udenfor de to kommuner. Søren Bønløkke orienterede desuden om,
hvordan aftalen har haft mediebevågenhed som et godt eksempel på tværkommunalt samarbejde.
o Orientering om kvartalsrapport på det specialiserede område
Den landspolitiske fokus på det specialiserede område har ført til, at der nu skal udarbejdes en
kvartalsrapport til orientering om udviklingen på området. Den er statslig defineret ud fra
Indenrigsministeriets kontoplan og vurderes, derfor ikke at være særligt forklarende. Oversigten
udsendes med referatet, så Handicaprådet kan se, hvordan den ser ud. I stedet blev det foreslået, at
Handicapråde præsenteres for de to årlige budgetopfølgninger henholdsvis pr. 31. april og pr. 31.
august, der giver flere ord og forklaringer med på vejen omkring udviklingen og det forventede
årsresultat på de forskellige områder.
6) Eventuelt
Ingen punkter

