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Referat fra møde i Handicaprådet mandag d. 24. oktober 2016

Tilstede: 

Hans Rasmussen, DH Gentofte 

Jacob Monies, DH Gentofte 

Elisabet Sinding, DH Gentofte

Jan Mollerup, DH Gentofte

Mitzi Reinau, DH Gentofte

Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen

Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 

Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 

Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed

Michael Holst, Planchef Plan & Byg

Fra forvaltningen o.a.: 

Leif Olsen, programchef KORA

Steen Suhr-Knudsen, projektchef, Sociale Institutioner og Familiepleje

Stefan Hauger-Rosendahl, udbudskonsulent, Økonomi - indkøb

Bo Sund, afdelingschef Job & Ydelser

Elsebet Schulz, afdelingschef Social & Handicap Drift

Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid

Helene Rasmussen, Socialdirektør, Social & Sundhed

Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent)

1. Evaluering af inklusionsprojektet
Steen Suhr-Knudsen introducerede evalueringen af inklusionsprojektet med en kort gennemgang af
baggrunden. Herunder hvordan Handicaprådets arbejde med temaet inklusion og fællesskaber startede
i 2012 og nu er efterfulgt af det gennemførte inklusionsprojektet, der har haft fokus på inklusion i
praktiske eksisterende processer i organisationen.

Herefter indledte Leif Olsen med en uddybning af, hvordan KORA har været involveret både som
sparringspartner med henblik på udvikling af forandringsmodeller herunder idéudviklingen og i opgaven
med evaluering og herunder udvikling af kompetencer i selvevaluering som led i projekternes initiativer,
udvikling og evaluering.

Med afsæt i KORA’s evalueringsskemaer for initiativerne udfoldede Leif erfaringer fra arbejdet med
forandringsinitiativerne. Forskellige erfaringer med de respektive initiativers arbejde med modellen for
forandring blev fremhævet. Der blev præsenteret perspektiver på betydningen af både at udfolde og
evaluere initiativernes idéer, de konkrete aktiviteter og implementering på vej til at udfolde, hvad der
kan være de næste skridt for de respektive initiativer.

Hans Rasmussen takkede for præsentationen, men efterspurgte at evalueringen indeholdt mere faktuel
viden og data om de gennemførte initiativer for at rådet kunne få et kvalificeret grundlag for at kunne
træffe beslutning om, hvorvidt initiativerne er tilfredsstillende og de kan anbefales videre.

Steen Suhr-Knudsen udfoldede, hvordan opdraget til KORA blandt har været at medvirke til sparring,
udvikling og evaluering af initiativerne til forandring. Mens der ikke i regi af KORA’s evaluering er aftalt
faktuel dokumentation af initiativernes gennemførelse.
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Rådsmedlemmerne spurgte ind til og problematiserede den anvende tilgang og evalueringsmetode, der
opleves meget overordnet. Rådet efterspurgte på forskellig vis en mere konkret afrapportering og
evaluering af initiativerne for at have tilstrækkeligt grundlag til at vurdere om initiativerne har ført til
mere inklusion.

Leif orienterede om, hvordan der i regi af KORA er arbejdet med at hjælpe initiativerne til selv at
opbygge kapacitet til dokumentation og evaluering. Derfor ligger der på udvalgte initiativer en række
faktuelle informationer om gennemførte aktiviteter og deltagere. Det har ikke været opdraget og rollen
fra KORA at sikre overblik og fremlægge det, men at medvirke til at opbygge og evaluere
forandringsmodellerne.

Det blev udfoldet, at der er udviklet en række ideer i initiativerne herunder fx hvordan der er udviklet og
afprøvet en vejledningsmodel på skoleområdet. Rådet var meget interesseret i vejledningsmodellen, og
spurgte, om det var muligt at få den udleveret, hvilket Steen og Christian lovede at undersøge.

Endvidere spurgte rådet om hvor mange, der har deltaget i inklusionsprojektet, og hvor megen tid, der
har været anvendt, hvortil Steen svarede, at man har registreret time for time, hvor mange der har
deltaget og i hvor mange timer.

Efter drøftelsen af evalueringstilgangen afsluttede Steen med en kort orientering om, hvordan der har
været dialog med de enkelte spor om overgangen fra projekt til drift. Ligesom Sten foreslog at invitere
projektets respektive spor ind til præsentation. Christian uddybede herefter muligheder for yderligere
information om initiativerne under fritidssporet, som en del af rådets behandling på november mødet af
outputtet fra workshoppen om ’idræt for alle’, i regi af opgaveudvalget om kommunens nye idræts- og
bevægelsespolitik. Dette drøftes nærmere på formødet med formandskabet.

2. Høring af oplæg til ’Sundhed i Gentofte – borgerrettet forebyggelse’
Bente Frimodt præsenterede høringspunktet med en introducerede præcisering af, hvordan der er
forskellige opgaveudvalg, der beskæftiger sig med forskellige elementer af sundhedsindsatsen.

Nærværende høring omhandler strategi for den borgerrettede forebyggelse. Opgaveudvalget ønsker, at
Handicaprådet som høringspart kommenterer opgaveudvalgets anbefaling til en strategi for den
borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune forud for behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

I Handicaprådets drøftelse spurgte Jakob Monies ind til, hvordan Handicaprådet forventes at blive
involveret i det efterfølgende Handleplanarbejdet, idet det er oplevelsen, at det netop vil være her, at
det vil være relevant at sikre initiativerne tager højde for perspektiverne for borgere med handicap. Der
blev opfordret til, at rådet eller repræsentanter fra rådet involveres i det efterfølgende arbejde med de
konkrete indsatser.

Jan Mollerup fremhævede problemstillingen om manglende sundhedskendskab og faglighed på
botilbudsområdet, hvorfor der er behov for at sættes fokus på det.

Kirsten Dennig bemærkede, at der er sket meget inden for sundhedsområdet i forhold til det Jan
Mollerup nævner han tidligere har hørt, og at der er mange sundhedsfaglige tiltag på botilbuddene. Der
er dog god grund til at have opmærksomhed på eksempelvis somatiske lidelser hos borgere med psykisk
sygdom, da man ved, at det er et område med flere udfordringer.

Hans Rasmussen afsluttede drøftelsen med en tilkendegivelse af, at Handicaprådet tilslutter sig den
fremlagte strategi og især hilser det velkomment, at strategien specifikt fremhæver det mentale
område.

3. Høring udbud af linned
Stefan Hauger-Rosendahl introducerede det fremsendte høringsmateriale, der er et fællesudbud med
Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Det er et materiale udarbejdet med afsæt i, at der har været
tilfredshed med den eksisterende aftale. I udbudsmaterialet er ønsket om kvalitet fortsat understreget.
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Rådet havde ingen kommentarer til udbudsmaterialet og ønskede held og lykke med det.

4. Status vedrørende ændrede regler for kontakthjælp og 225 timers loftet
Bo Sund indledte med en præsentation af, at Folketinget i marts i år vedtog indførelsen af et nyt
kontanthjælpssystem, hvis hovedelementer omfatter et nyt kontanthjælpsloft, der skal sikre en
økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejde, og et skærpet krav om rådighed ved at indføre
et 225-timerskrav. Pr. 1 oktober 2016 kan de nye regler få økonomiske konsekvenser for modtagere af
kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Bo Sund orienterede om, hvordan både kommuner og Udbetaling Danmark er involveret i
beregningerne, der ligger til grund for justeringer i berørte borgeres ydelser. Det er dog Udbetaling
Danmark, der endeligt beregner, træffer beslutning og udsender brev til de borgere, der får ændret
ydelse. Derfor ved kommunerne ikke hvor mange borgere i kommunen, der bliver eller er berørt.
Dermed er det ikke som ønsket muligt for kommunen at handle proaktivt i forhold til de berørte
borgere.

Indtil videre har kommunen fået oplyst fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at der pr. 1.
oktober er 189 borgere i Gentofte kommune, der har fået en foreløbig nedsættelse af deres ydelser.
Kommunen får ikke tilsendt oplysninger om, hvem de specifikke borgere er, men har pt. fået
henvendelse fra ca. 50 borgere, der har taget kontakt til kommunen for at få råd og vejledning i deres
udfordringer hermed.

Bo Sund informerede derefter om 225-timers kravet, der omfatter personer, der har modtaget
uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år eller derover inden for de
seneste 3 år. Ydelsen vil blive sat ned, såfremt man ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet
arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Der henvises til præsentationen for detaljer om antal
berørte borgere.

Kommunen skal foretage beregningen af 225-timers kravet hver måned, hvorfor tallene godt kan flytte
sig. Som led i de nye regler har kommunens virksomhedskonsulenter søgt dialog med virksomheder om
muligheden for at få etableret mindre jobs til de berørte og der kan berettes om gode historier i den
sammenhæng selvom det er vanskeligt blandt andet fordi der er flere målgrupper til denne type job.

Rådet drøftede kort ændringerne og Hans Rasmussen spurgte ind til, hvor mange borgere med
handicap, der er berørt. Bo Sund oplyste, at det ikke er muligt at besvare, idet der ikke gennemføres
særlig registrering af borgere med handicap.

5. Drøftelse af opsamling på Borgermøde
Hans Rasmussen udtrykte stor tilfredshed og ros forvaltningen for et flot afviklet arrangement. Der var
ikke yderligere drøftelse eller kommentarer af borgermødet.

6. Orientering fra formanden:
 Tilgængelighedsforum: Der blev orienteret om følgende punkter:
- Der afholdes en intern workshop i kommunen om universelt design den 3. november.
- God adgang vurderinger er gennemgået
- Et initiativ med kontakt til forretninger om rådgivning i tilgængelighed er igangsat.

 Tilbagemelding fra konferencer
- ’Neurodagen’; Jacob Monies orienterede om en meget interessant og velgennemført konference.
- ’Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre’ i regi af KKR og afholdt i Gentofte

kommune; Hans Rasmussen orienterede om, at det blev oplevet som en meget velgennemført og
interessant konference.

- ’Sammen er vi stærke’ i Københavns kommune; Jakob Monies orienterede om en konference med
fokus på ensom og der var interessante elementer.
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- Lighed i Sundhed; Hans orienterede om, at hvordan konferencen kraftigt understregede behovet for
et sundhedsfokus over for borgere med udviklingshæmning.

 Ekstrabevilling til brobyggerne. Hans orienterede om, hvordan formandskabet har truffet
beslutning om bevilling af ekstra 43.000 til handleplanprojektet Brobyggerne.

 Involvering i Idræts- og bevægelsespolitik: Der var opbakning til, at formanden involveres i
arbejdet.

 Evaluering af møde på Gentofte Skole samt idé til nyt besøg/møde uden for rådhuset
Hans Rasmussen udtrykte utilfredshed med, at det seneste rådsmøde ude af huset ikke omfattede
en reel rundvisning med billedvisning, hvorfor det store arbejde i et eksternt møde var formålsløst.
Der skal drøftes, hvor og hvordan rådet afholder eksterne møder en anden gang. Der blev opfordret
til at medlemmerne kommer med ønsker.

7. Spørgsmål og orientering fra DH
Ingen bemærkninger

8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
På baggrund af spørgsmål rejst fra Jan Mollerup om midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107 og
kapaciteten i bofællesskaberne for borgere med udviklingshæmning orienterede forvaltningen om
følgende punkter:

 Status på ventelister til Bofællesskaber og midlertidige botilbud.
Elsebet Schulz gav en status på ventelisterne og de konkrete tal er her indføjet til referat.

- Ventelister på midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107:
Øresundshøj: Har 6 pladser. 2 beboere har boet dér i mere end 5 år og begge er på venteliste til 
bofællesskaber.  4 beboere har boet dér i mindre end 15 måneder. Der er 1 borger fra en anden 
kommune på venteliste.
Broen (der hører under BUF): Der er 1 Gentofte-borger på venteliste.

- Venteliste til bofællesskaberne: 
Der er i alt 25 boliger i Hyldebo, Mosebuen og Josephinehøj. De 2 beboere fra Øresundshøj står på 
venteliste til Hyldebo og Josephinehøj. 1 borger fra en anden kommune står på venteliste til 
Josephinehøj. 

Tranegårdsvej: Der står 1 Gentofte-borger på venteliste til ungdomslejlighederne, der hører 
under Østerled.

 Tildeling af midlertidige botilbud og varighed på dette tilbud. Kirsten Dennig orienterede om, at
der ikke er specifikke regler for, hvor længe man kan være visiteret til et midlertidigt botilbud.
Visiteringens længde er afhængig af den enkeltes mål for opholdet og kan ses ofte som et skridt på
vej ud i egen bolig eller til afklaring af behov for et længerevarende botilbud. Vi ved, at det kan være
en udfordring for borgerne at finde en egnet egen bolig. Det er vigtigt at borgerne er
opmærksomme på tidligt at blive skrevet op til en bolig. Det medfører i enkelte tilfælde, at en
borger bor lidt længere end nødvendigt på et midlertidig botilbud. Det samme kan gælde, hvis der
ikke er en ledig plads på et længerevarende botilbud og at man derfor afventer denne.

 Frikommuneforsøg
Helene Rasmussen orienterede om, at kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og
Rudersdal er udvalgt til et kommende frikommuneforsøg med henblik på et tættere samarbejde
med praktiserende læger ift. indsatsen over for kronikere.

 Budget
Helene Rasmussen orienterede kort om, at det besluttede budget indeholder midler til en
ombygning af Institutionen Tranehaven på matriklen på Schioldannsvej 31 i Ordrup. Ligesom
budgettet indeholder udbud af fritvalgsdelen på hjælp i hjemmet. En proces Handicaprådet
involveres i.

9. Eventuelt
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Ingen punkter.


