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Referat fra Handicaprådsmøde mandag d. 16. marts 2015 
 
Tilstede:  
Hans Rasmussen, DH – Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte  
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH – Gentofte 
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen  
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen  
Kirsten Dennig, afdelingsleder Social & Handicap Myndighed 
 
Fra forvaltningen:  
Michael Andersen, pædagogisk leder, Børn og Skole 
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift 
Thomas Bille, direktør, Social & Sundhed  
Berit Rask, konsulent Social & Sundhed (referent) 
 
 Afbud:  
Michael Holst, Planchef, Teknik og Miljø 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte  
 
1. Oplæg om fællesskab og inklusion på før-skoleområdet   
Pædagogisk leder Michael Andersen indledte med visning af en lille film. Filmen 
eksemplificerer hverdagen med inklusion, hvor formålet er, at det handicappede barn for 
mulighed for at spejle sig i andre børn og børnene generelt opnår en større rummelighed.  
 
I kommunen foregår den sociale inklusion på før-skoleområdet på tilbud, der rummer 
pasning af ca. 4200 børn i alderen 1 til 5-6 år fordelt på 63 dagtilbud og en dagpleje. Der er 
indskrevet 60 børn, der får støtte fra kommunens 7 kompetencecentre. Der ud over har 
kommunen 9 medarbejdere med udgående funktion, hvis timer tildeles vekslende grupper 
på institutioner.  
 
Michael Andersen uddybede formålet med den sociale inklusion og hvordan kommunen 
arbejder med at sikre rammer for inklusion i fællesskabet. Det sker bla. med afsæt i 
vurderingsredskabet KIB – Kvalitet i Børnehøjde, der medvirker til at understøtte 
pædagoger og forældre i deres arbejde med børnenes sociale, personlige, læringsmæssige 
og sundhedsmæssige kompetencer.  Der ud over uddybede Michael, hvordan de udgående 
medarbejdere fra kompetencecentrene visiteres og indgår som støtte i den pædagogiske 
hverdag på dagtilbud.  
 
Rådsmedlemmerne spurgte blandt andet ind til og Michael svarede på; hvordan behovet 
for ekstra ressourcer til daglige og vedvarende plejeopgaver hos inkluderede børn mødes, 
hvordan kompetencecentrene sikrer fordeling af ressourcer og hvordan der arbejdes med, 
at flest muligt af pædagogerne får tilbudt et særlig uddannelsesforløb. Endelig blev 
overgangen fra dagstilbud til skole drøftet. 



   
  

 

EMN-2015-00100 

  Side 2 af 3 

 

2. Serviceniveau for brugerbetaling  
Elsebet Schultz præsenterede baggrunden for ’Serviceniveau for brugerbetaling 2015’, der 

beskriver serviceniveauet for borgere, der bor i eller benytter Gentofte Kommunes bo- og 

dagtilbud til borgere med udviklingshæmning, med psykiske sygdomme eller som er socialt 

udsatte. I udgaven for 2015 er det især vedrørende ferie og kørsel, der er foretaget justeringer.  

 

Elsebet orienterede om, hvordan det fortsat kan være vanskeligt at håndtere forskellige 

muligheder for ferie og det blev drøftet, hvordan der kan være dilemmaer forbundet med, at 

nogle brugere har råd til ferier, mens andre ikke har. Ligesom det blev drøftet, hvordan der 

samarbejdes med andre kommuner om serviceniveau for ferie. 

 

Der blev udtrykt tilfredshed med, at ferie nu står beskrevet i serviceniveauet ligesom specifikke 

formuleringer blev vendt.  

 

I forlængelse af præsentationen blev der spurgt ind og forklaret, hvordan dokumentation af 

beboerøkonomi hører under regelsæt for økonomi gældende fra 1. januar 2015. Det er et nyt 

regelsæt, hvorfor det kan være, at ikke alle beboere og pårørende har stiftet bekendtskab med 

det.  

 

Afslutningsvis blev udfordringer med rådighedsbeløb, ny pension og feriemuligheder drøftet 

ligesom der blev rejst spørgsmål til praksis for varsling af ferie. For præcisering af 

rådighedsbeløbet for beboere i de nye boliger på Bank-Mikkelsensvej blev der henvist til 

Værdiprogrammet.  

 

3. Orientering fra formanden 
 Nyt fra Tilgængelighedsforum 
Hans orienterede om en ny og positiv sammensætning af Tilgængelighedsforum og 
følgende to punkter:  
- Drøftelse af ændret praksis for tilgængelighed finder sted på et særskilt møde mellem 

forvaltningen og repræsentanter fra Tilgængelighedsforum.  
- Status på Skovshoved havn. Der er generelt stor tilfredshed med proces og resultat ift. 

at sikre tilgængelighed i den nye Skovshoved havn. Dog er der nogle udfordringer, fx 
vedrørende broerne, hvor der er indgået et kompromis, der afvejer tilgængelighed og 
æstetik. Mens der fortsat er et væsentligt udestående i forhold til at sikre en lift på 
havnen, så borgere med funktionsnedsættelse kan få adgang til sejlture med pårørende.  
 

 Vedtagelse af handleplan 2015 
Handleplan 2015 er nu vedtaget af kommunalbestyrelsen. 
 
 LBR efter januar 2015 
Kommunalbestyrelsen vedtaget et rådgivende råd for beskæftigelsesindsatsen, som afløser for 

det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), der blev nedlagt med udgangen af 2014, som om følge af 

beskæftigelsesreformen 2014. Hans nu er repræsentant for de Danske Handicaporganisationer i 

rådet. 
 

4. Spørgsmål og orientering fra DH 
Ingen bemærkninger. 

 
 



   
  

 

EMN-2015-00100 

  Side 3 af 3 

 

5. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
 Høring af revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 
Thomas Bille orienterede om en nuværende høring fra Region Hovedstaden vedrørende 
revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020. De ni kommuner i Planområde Midt: Ballerup, 

Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre afgiver et 

fælles høringssvar. Der modtages gerne eventuelle bemærkninger til høringssvaret fra 
Handicaprådet senest onsdag den 25. marts, så det kan indgå i den politiske proces i 
kommunen.  Rådet vil få tilsendt  materialet en af de kommende dage inklusiv oplæg til 
høringssvar fra kommunerne. 
 Ledsageordning 
På baggrund af spørgsmål fra rådet orienterede Kirsten Dennig om praksis for forvaltning af 

ledsagerordning. Herunder at Bruger-Hjælperformidlingen har oplyst, at deres praksis er, at de 

ældst opsparede timer bruges først, da de bortfalder efter 6 mdr. Samtidig orienteret Kirsten 
om, at det pt. undersøges, om der er nye regler/retningslinier for området, som kan få 
betydning for muligheden for at opspare timer fra ledsagerordningen.   Kirsten vender 
tilbage, når der er en afklaring på, om det kan give udfordringer i brugernes forvaltning af 
ordningen.  
 
6. Eventuelt 
Ingen punkter 


