Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 19. november 2012
Tilstede:
Hans Rasmussen, DH - Gentofte
Jacob Monies, DH - Gentofte
Elisabet Sinding, DH - Gentofte
Hanne Peylecke, DH - Gentofte
Jan Mollerup, DH – Gentofte
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen
Fra forvaltningen samt ekstern oplægsholder:
Knud Nordentoft, leder af Søgårdsskolen og koordinator for fællesskab i Børn, Unge og Fritid
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge og Fritid
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed
Berit Rask, konsulent Social & Sundhed, referent
Afbud
Michael Holst, Planchef, Plan og Byg
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed
1. Præsentation af status på inklusion i for daginstitutioner og skoler
På foranledning af tidligere spørgsmål fra Handicaprådet præsenterede Knud Nordentoft status på
inklusion på området.
I tal er der ca. 2-3 børn, der hvert år skifter fra Søgårdsskolen til folkeskolen. Der er i alt 229 børn i
kommunen – det svarer til 3,43% af børnene i folkeskolerne, der har behov for mere end 12 timers
støtte om ugen, samt specialklasse eller specialskole. Tallene omfatter ikke privatskolerne, idet børn
med specialbehov på specialskolerne støttes direkte fra Undervisningsministeriet. Overgangen fra
specialskoleområdet til normalskoleområdet sker i et tæt samarbejde med barnets forældre, en
modtagende folkeskole og Søgårdsskolen samt PPR. Der sker ved en langsom overgang, hvor der
følger en vekselvirkning af ressourcer med.
Herefter blev det præsenteret, hvordan der på alle Gentofte Kommunes elve folkeskoler er igangsat
en etablering af såkaldte ’skærmede miljøer’. De skærmede miljøer skal tilvejebringe rum for, at det
enkelte barn kan udfolde sig og udfolde sine potentialer, som en del af fællesskabet. Begrebet
skærmet miljø er meget bredt – og rummer et pædagogisk tilbud, der kan komme til udtryk på
forskellige konkrete fysiske strukturer, pædagogisk rammesætning eller tænkning o.a. De skærmede
miljøer er under etablering på skolerne og skal være etablerede på alle skoler inden 31. juli 2013.
De skærmede miljøer skal understøtte bevægelsen om øget inklusion i normalskolen i indskolingen
fra 0. til 3. klasse. Bevægelsen bygger videre på den rummelige folkeskole startet i 2000, hvori også
indgår en relationsmedarbejder. Knud Nordentoft præsenterede endvidere, hvordan arbejdet med
inklusion bygger videre på en række værdier og en indsats kaldet fælles gennembrud for Fællesskab.
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På dagsinstitutionsområdet er der etableret 7 inkluderende tilbud med særlige spidskompetencer
inden for specialområdet. Blandt de øvrige 66 dagstilbud arbejdes der også med inklusion, her
understøttet af et korps på 25 støttemedarbejdere.
Handicaprådet spurgte uddybende ind til forskellige elementer af den præsenterede status og
takkede herefter for redegørelsen med bemærkning om, at de nye tiltag til inklusion fortsat er under
etablering og det derfor vil være interessant at høre nærmere igen om ca. et år.
2. Ny handicappolitik – status
Hans Rasmussen introducerede, hvordan arbejdet med handicappolitikken rejser overvejelsen om,
hvad der skal medgå i en ny politik, idet en ny politik kan betragtes som en politik for de ekstra
foranstaltninger for borgere med handicap og som dermed ikke er indeholdt i de øvrige politikker
for kommunens borgere. Det betyder, at der med fordel kan arbejdes ikke blot med afsæt i
evaluering af den eksisterende handicappolitik, men også med afsæt i, hvad vurderes indeholdt i
andre politikker.
Steen Suhr-Knudsen supplerede herefter med, hvordan grundlaget for den kommende
handicappolitik involverer borgerdialogmøde, referencegruppemøde og workshops. Der er blandt
andet på den seneste workshop arbejdet med ideer til indhold i politikken, som blandt andet bliver
præsenteret på hjemmesiden for arbejdet. Formulering af den kommende politik vil bygge videre på
grundlaget etableret her.
Hans Rasmussen bad i forlængelse heraf om, at der afsættes mere tid til den endelige formulering af
den kommende politik, hvorfor der først forventes præsenteret en ny politik til politisk forelæggelse
til marts.
Handicaprådet tilsluttede sig den fremlagte plan.
3. Ansøgninger til den borgerrettede pulje
Hans Rasmussen introducerede punktet og var meget positiv over de mange indkomne ansøgninger.
Steen Suhr-Knudsen præsenterede, hvor mange midler der er tilbage i årets pulje, hvorfra der også
blev bevilget midler i foråret. Der er vurderingen, at der er mange gode ansøgninger, men ikke
midler nok i puljen til at tilgodese alle.
Med afsæt i den fremsendte indstilling blev bevilling og afslag drøftet med følgende beslutning:
Følgende ansøgninger blev besluttet imødekommet
 Ansøgning 2
Værdifestival med 15.000 kr.
 Ansøgning 8
Cykling for alle med 35.000 kr.
 Ansøgning 9
Cykel på Tværs med 43.000 kr.
 Ansøgning 10
Kunstskøjteløb for børn med handicap med 15.000 kr.
 Ansøgning 14
Oplev et stykke Danmark på en dag med 20.000 kr.
 Ansøgning 17
Universel rammer med 4375 kr.
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4. Budget 2013-2016
Søren Bønløkke orienterede om, hvordan den annoncerede besparelse som følge af
udligningsreformen forventes udmøntet inden for Socialudvalgets område. Besparelseskravet er 26
mio. kr. (14 mio. kr. i 2013 og fuld effekt på 26. mio. kr. i 2014).
Principperne i udmøntningen er nytænkning af en række indsatsområder med henblik på at realisere
følgende udmøntningsfordeling:





Patientrettet forebyggelse, styrket kronikerindsats og hjælp med aktiverende sigte 8,5 mio. kr.
Nytænkning på handicap- og psykiatriområdet 3,0 mio. kr.
Lokal udmøntning på alle kommunale og selvejende tilbud 9,5 mio. kr.
Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 5,0 mio. kr.

For at skabe grobund for nytænkningen er der i budgetforliget afsat 3,7 mio. kr. til investeringer i
konkrete indsatser til nytænkning af sundhedsområdet. De øvrige områder vil desuden efter konkret
vurdering kunne tilføres midler til investering i indsatser
Blandt eksempler på nytænkende indsatser nævnes:







Patientrettet forebyggelse: Fx patientuddannelse (mestring af egen sygdom), indsatser ift.
borgere der er ”prækronikere” herunder KOL, diabetes, hjerte-kar mv. samt øget anvendelse af
forløbsprogrammer
Mere fleksibel anvendelse af eksisterende (bo)tilbud: Fx anvendelse af ledige pladser til
etablering af nye tilbudstyper
Nye samarbejdsformer på psykiatriområdet: Frikommuneforsøg med nye organiseringer af
arbejdsdeling og samarbejde med regionen og praktiserende læger
Rehabilitering: Fx indsats ift. udvalgte målgrupper, hvor en fornyet særligt tilrettelagt indsats
med (social)rehabilitering kan bidrage til øget selvhjulpenhed
Velfærdsteknologi: Anvendelse af teknologier, der kan bidrage til øget selvhjulpenhed eller
lavere ressourceanvendelse fx kommunikationshjælpemidler og telepsykiatri

Det blev samtidig præciseret, at handicappuljen ikke indgår i besparelserne. Dermed fastholdes
muligheden for via Handicappolitikkens handleplan og den borgerrettede pulje at fortsætte arbejdet
med nytænkning i det regi.

5.




Orientering fra formanden
Hans Rasmussen orienterede om en indsats for at kommunen arbejder med tilgængelig pdf.
Handicaprådet medvirker til Julemarked i rådhushallen 6. december ved Hanne og Mitzi.
Det Centrale Handicapråd inviterer til møde om medborgerskab en række steder i landet men
ikke i nærheden af Gentofte.

6. Spørgsmål og orientering fra DH
Spørgsmål fra DH behandles på næste møde
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
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8. Eventuelt
Det Centrale Handicapråd har udsendt årsberetning 2011-2012. Se den på
www.dch.dk/aarsberetning2012
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