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Referat fra Handicaprådsmøde mandag d. 21. september 2015 
 
Tilstede:  
Hans Rasmussen, DH – Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte  
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Kathia Schierning, DH - Gentofte  
Jørgen Brødsgaard, DH - Gentofte 
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen 
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen  
Kirsten Dennig, afdelingsleder Social & Handicap Myndighed 
 
Fra forvaltningen:  
Thomas Bille, direktør, Social & Sundhed  
Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid 
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent) 
 
Afbud:  
Michael Holst, Planchef, Plan og Byg 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
 
1. Brugen af ordblinde test i Gentofte kommune v. Anne-Christine Rasmussen 
Udskudt pga. sygdom. Hans Rasmussen orienterede kort om, hvad der var tanken bag punkt 1 på 
dagsordenen. Det forventes at være på dagsorden på næste møde.  
 
2. Borgermøde 17. september: Pårørende som ressource 
Hans Rasmussen fremhævede, at det var et flot arrangeret møde inklusiv en hurtig og god opsamling. 
Medlemmerne udtrykte stor ros til afholdelsen af arrangementet. 
 
Rådet evaluerede formen på mødet og herunder balancen mellem at få drøftet principielle elementer i 
det valgte emne og det, at enkeltsager i nogle tilfælde kommer til at udgøre en stor del af drøftelserne. 
Det blev oplevet som velfungerende at have en god bordformand, der holdt fokus på emnet og satte tid 
på, hvor længe der kunne tales pr. person. Rådet tilsluttede sig strukturen og drøftede, hvad der kan 
forventes og er formålet med borgermøder med denne form.  
 
Om emnet ’Pårørende som ressource’ drøftede rådet de dilemmaer, der er i samspillet mellem borger, 
medarbejder og pårørende. Et medlem rejste ønske om en pårørende-politik, et medlem spurgte ind til 
brugen af netværk for pårørende og ønske om bedre brug af dette. Det blev drøftet, hvordan det er 
væsentligt at få inddraget de forskellige vinkler, der er på samspillet mellem borgere, medarbejdere og 
pårørende i det fremadrettede arbejde.  Opsamlingsmaterialet fra mødet sendes til alle i rådet med 
henblik på, at det kan indgå i fremadrettede tiltag og initiativer.  
 
3. Den borgerrettede pulje – kommunikationsindsats i gang  
Christian Madsen orienterede om, hvordan der er tilrettelagt en bred kommunikationsindsats i 
kommunen med henblik på, at information om den borgerrettede pulje, når bedre ud til potentielle 
ansøgere. Kampagnen indeholder plakater og postkort. Alle medlemmer fik postkort til omdeling.  
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4. Status opstart af opgaveudvalg – mulighed for samarbejde 
Hans Rasmussen introducerede drøftelsen herunder, hvordan der er stor forskel på repræsentationen af 
handicappolitiske spørgsmål i kommissorierne for opgaveudvalgene. Det blev fremhævet, at rådet 
alligevel har mulighed for at påvirke og finde lejlighed til at fremme handicappolitiske spørgsmål og 
problemstillinger i disse, herunder ved deltagelse i arbejdsgrupper under opgaveudvalgene, ved at stille 
spørgsmål eller måske bede om foretræde. Der ud over vil rådet kunne følge med i dagsordnerne fra 
mødet og byde ind med spørgsmål. Der blev i den forbindelse efterlyst mere information om, hvilke 
medlemmer i opgaveudvalgene, der repræsenterer de forskellige profiler præciseret i kommissorierne.  

Det blev præciseret, hvordan deltagerne sidder i udvalgene som sig selv som borger. Fx er Jakob Monies 
med i opgaveudvalget vedrørende Trafik, som sig selv som borger og ikke som repræsentant for rådet.  

Der blev rejst ønske om mere fokus på inklusion i udvalgene vedrørende daginstitution og skole frem- 
for i et selvstændigt opgaveudvalg ligesom det blev fremført, hvordan Handicaprådet kan have en rolle i 
opgaveudvalget vedrørende flygtninge.  

Hans Rasmussen fremførte, at Handicaprådet skal høres, hvad end materiale kommer fra et fast udvalg 
eller et § 17 stk. 4 udvalg. Det er forventningen, at rådet vil få mulighed for at følge med i arbejdet og 
blive hørt undervejs frem mod, at der produceres færdige oplæg fra opgaveudvalgene i 2016.   

5. Orientering fra formanden 
• Nyt fra Tilgængelighedsforum 
- Ny eksempelsamling vedrørende tilgængelighed er udsat indtil opgaveudvalget er nået længere i 

deres tilgang til arbejdet.  
- Bevillinger fra Tilgængelighedspuljen blev præsenteret og drøftet. Herunder tilgængelighed til 

Biblioteket i Gentoftegade, bedre tilgængelige toiletforhold i det Grå Pakhus og bedre 
tilgængelighed ved døgnåbning på Ordrup Bibliotek.  

- Det undersøges pt., hvordan kommunen kan annoncere God adgangs tilgængelighedsvurdering på 
kommunens hjemmesider for de registrerede bygninger. Ønsket er en løsning, der henviser med et 
link til God adgang, så de dermed sikrer den løbende ajourføring. 

• Gentoftes lokale beskæftigelsesråd 
Orientering om hvordan det tidligere LBR er ændret til et regionalt arbejdsmarkedsråd og i Gentofte 
regi er et nyt lokalt beskæftigelsesråd, hvor Hans Rasmussen deltager som repræsentant for 
Handicaprådet. Hans Rasmussen ser det nye råd, som en vigtig sparringspartner for Jobcentret i 
udviklingen af gode ressourceforløb for borgere.  

• Evalueringen af Tour de Bank Mikkelsens 
Udsendt evaluering viser, hvordan de medvirkende har været meget glade for arrangementet, der 
blev støttet af handicappuljen.  Det taler for en gentagelse. Det blev talt for og imod medvirken til 
finansiering via brug af sponsorer af cykler o.lign.  Det blev aftalt, at Christian Madsen opfordrer 
arrangørerne til at finde en fremtidig model for gentagelse af arrangementet.  

Adgang til handicaptoiletter 
Jakob Monies orienterede om oplevelse af manglende skiltning om nyt handicaptoilet ved 
Charlottenlund fort og opfordrede kommunen til at blive bedre til at skilte, når der etableres god 
tilgængelighed.   

• Møde i Lægekontaktudvalg om god adgang v. Jakob 
Jakob Monies har deltaget i mødet for at orientere lægerne om, hvordan borgere med 
funktionsnedsættelse har en interesse i at kunne hente viden om, hvorvidt en given lægepraksis er 
tilgængelig. Det er nu muligt for lægerne - via en gratis ordning fra regionen – at få registreret 
tilgængeligheden. Det vil være til gavn for borgerne med funktionsnedsættelse, der dermed kan se 
om pågældende læge vil være tilgængelig at konsultere. Det var oplevelsen, at det blev modtaget 
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forskelligt blandt lægerne. Muligheden forventes rejst for Læge-kontaktudvalget igen ved et senere 
møde.  

• Rådhusdagene 
Handicaprådet er repræsenteret på årets Rådhusdage med plancher og en stand.  

 
6. Spørgsmål og orientering fra DH 
Jakob Monies spurgte ind til, hvorvidt Gentofte kommune har gjort brug af muligheden for besøg fra 
Social- og Ankestyrelsens Task force, der tilbyder kommuner at undersøge deres tilgang til 
sagsbehandling. Kirsten Dennig orienterede om, hvordan Gentofte kommune valgt at afvente, hvilken 
læring Lyngby kommune opnår via et forløb med Task Forcen, idet det er meget ressourcekrævende at 
medvirke. Det vil på baggrund af erfaringerne herfra blive drøftet, hvorvidt kommunen vil benytte 
tilbuddet.  
 
Rådet drøftede herefter emnet sagsbehandling med en opfordring til, at kommunen måske især på 
børneområdet gør brug af et besøg af Task Forcen, da det er oplevelsen, at der pt. er udfordringer med 
god sagsbehandling på området.   Ligesom der er meldinger fra Forældreforeningen om problematiske 
sagsforløb. 
 
I forlængelsen af drøftelsen, blev der rejst ønske om en tydeligere kommunikationsindsats over for 
nybagte handicapforældre med henblik på at ruste dem bedre til livet med et handicappet barn. 
Ligesom det blev drøftet, hvordan borgermødet understregede behovet for bedre kommunikation og 
vejledning til pårørende og forældre.  Afslutningsvis blev en ide med ansøgning til den borgerrettede 
pulje med henblik på udarbejdelse af informationsmateriale vendt som en mulighed.  
 

 
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
• Udviklingen i førtidspensionssager  
Det fremsendte materiale blev drøftet. Der blev rejst ønske om supplerende tal for 2010 til 2012 for 
bedre at kunne se, hvordan udviklingen efter reformen har været. Det blev drøftet, hvordan den nye 
reform var en ændring af lovgivningen for borgere under 40 år. Det blev oplyst, at der ikke har været 
sager, hvor borgere med handicap har fået afslag efter reformen.  
 
Der blev spurgt uddybende ind til ønsket om statistik og problematikker set med et handicapperspektiv. 
Rådets interesse er især vedrørende ressourceforløb, tildeling af flexjob  mv. Det afklares om, der evt. 
skal være et oplæg om emnet på et senere møde i rådet.  
 
• Opdatering af hjemmesiden for handicappolitikken 
Christian Madsen orienterede om, hvordan der arbejdes på en opdatering af kommunens hjemmeside 
for Handicappolitikken herunder afviklede og evaluerede projekter støttet af Handicappolitikkens pulje.  
Det blev drøftet, hvordan der er fordele og ulemper ved en selvstændig side og den fastholdes pt.  
 
8. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 


