
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 16. april 2012 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Jacob Monies, DH – Gentofte 
Jørgen Brødsgaard Thomasen, DH – Gentofte 
Elisabet Sinding, DH – Gentofte 
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen   
Niels Christian Kofoed, chef Park & Vej 
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Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed 
Annette Ishøy-Rasmussen, borgerservicechef 
Jeanette Poulsen, souschef Sociale Institutioner og Familiepleje 
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift (under punkt 4 og 5) 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 
Afbud 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune 
Jan Mollerup, DH – Gentofte 
 

 
1) Årsrapport for tilsyn for udviklingshæmmede, sindslidende mv. 2011  
Kirsten Dennig præsenterede den årlige samlede afrapportering af tilsyn med dag– og døgntilbud på 
voksenhandicapområdet og vedrørende magtanvendelse. Tilsynet er gennemført af BDO 
Kommunernes revision på 17 af kommunens dag – og døgntilbud, samt et privat midlertidigt 
botræningstilbud.  
 

Vurderingen er, at kommunens tilbud er velfungerende med gode og teoretisk velfunderede faglige 
indsatser for beboerne. Der arbejdes løbende med relevante indsatser og initiativer, der understøtter det 
enkelte tilbuds mål. Lederne af tilbuddene har et godt fokus på ledelse af pædagogik, faglighed og 
personale, herunder at sikre en løbende kvalitetsudvikling. 

Tilsynets bemærkninger og anbefalinger retter især opmærksomhed på arbejdet med pædagogiske 
planer. Tilsynet peger på et behov for mere opmærksomhed på beskrivelse af pædagogiske planer og 
løbende understøttelse af indførelsen af systematiske arbejdsgange, herunder dokumentation og 
evaluering. 
 
Der er i 2011 givet et enkelt påbud, hvor der i 2010 blev givet 2. Påbuddet i 2011 er til et tilbud, der 
ikke har fulgt op på tidligere anbefalinger om pædagogiske handleplaner. De 2 påbud fra 2010 
vedrørende opbevaring af borgernes medicin er der rettet op på i 2011.  
 
Der er gennemført to 2 uanmeldte tilsyn. Et på baggrund af en henvendelse. Det førte til bemærkninger 
og anbefalinger om intern organisering af teamlederfunktionen og intern kommunikation og 



dokumentation. Tilbuddet viste sig der ud over at være i orden. Et andet uanmeldt tilsyn er gennemført 
på et tilbud, der har været fulgt i flere år. Tilbuddet blev lukket i 2011 efter en længere proces, hvor der 
i flere år har været uforholdsmæssigt mange bemærkninger, anbefalinger og påbud og manglende 
overensstemmelse mellem tilbuddets personalesammensætning og godkendelsen af tilbuddet. 

Fokusområder i 2012 forventes fortsat at være arbejdet at være arbejdet med de pædagogiske planer og 
der ud over arbejdet med den stigende målgruppe af borgere med dobbeltdiagnoser. Det er fx hvor 
borgeren både har et misbrug af stoffer og/eller alkohol i kombination med en psykiatrisk eller en 
psykologisk problemstilling. Der er behov for at udvikle kompetencer hos personalet til disse nye 
målgrupper.  
 
Vedrørende magtanvendelser er der fortsat et betryggende fald. Betryggende idet der fortsat er tillid til 
at indberetningerne foretages korrekt.  
 
Handicaprådet spurgte ind til og drøftede herefter udfordringen med mere komplekse 
misbrugsproblemer, dobbeltdiagnoser og udfordringen med fx at have tilbud til hjemløse med 
stofmisbrug, idet det eksisterende tilbud til hjemløse fx håndterer hjemløse m. alkoholproblemer men 
ikke med stoffer.  
 
Handicaprådet støttede afslutningsvis den fremtidige opmærksomhed på pædagogiske planer og ser 
især gerne en opmærksomhed på sammenhængen mellem de pædagogiske handleplaner på botilbud og 
tilbuddet borgerne modtager på dagtilbud.  
 
2) Høring af udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. 

Rammeaftale 2013 for kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. 
Kirsten Dennig introducerede det omfattende materiale, der ligger bag udviklingsstrategien for det 
specialiserede socialområde og specialundervisningen. Materialet er i høring i kommunen inden den 
videre proces i blandt andet kommunernes kontaktråd.  
 
Strategien og de bagvedliggende analyser omfatter ikke alle tilbuddene på området, men alene de 
meget specialiserede tilbud. Det betyder blandt andet at Gentofte kommune har tilbud, der ikke er 
omfattet af rammeaftalen og derfor ikke fremgår af materialet.  
 
Ideen med strategien og de bagvedliggende analyser er at skabe et overblik over regionens 
efterspørgsel på det meget specialiserede for både børn og voksne i regionen. 
 
Det blev kort drøftet, hvordan der fortsat er behov for at udvikle selve ’værktøjet’ af analyser og 
strategi som grundlag for planlægningen og udviklingen af tilbud, der matcher behov og efterspørgsel.  
 
På mødet blev behovet for læsevejledninger af det omfattende materiale samtidig drøftet. Følgende 
oversigt fremgår af dagsordnen:  
 Udviklingsstrategi 2013_udkast_28. marts 2012 – hovedrapporten fra regionen 
 Bilag 1_Notat om udviklingsstrategi 2013 – Gentofte Kommunes notat 
 Bilag 2_Udviklingsstrategi 2013 - oversigt tilbud omfattet 
 Bilag 3_Udviklingsstrategi 2013 - oversigt kapacitet og belægning 
 Bilag 4_Udviklingsstrategi 2013 - træk fra tilbudsportalen 
 Bilag 5_Udviklingsstrategi 2013 – tabeloversigt 
 Bilag 6_Udviklingsstrategi 2013 - analyse og udviklingstendenser 
 



Herefter blev Handicaprådet præsenteret for hovedtrækkene i efterspørgslen på de meget specialiserede 
tilbud. Efter strukturreformen har der været meget varierende behov på forskellige områder,  men de 
fleste kommuner indmelder nu uændrede og stabiliserede behov, dog med en stigning i borgere med 
dobbeltdiagnoser og borgere med diagnoserne ADHD og autisme. På psykiatriområdet peges på behov 
for at udvikle bedre samspil mellem behandlingstilbud og tilbud i eget hjem, hvilket stemmer overens 
med Psykiatriplanen og nogle af de udfordringer, der ligger bag Gentofte frikommuneansøgning på 
psykiatriområdet. Endelig er der forsat en udvikling i flere ældre med behov for botilbud, hvilket også 
stemmer overens med kommunens arbejde med Perspektivplanen. 
 
Jeanette Poulsen uddybede udviklingen på det meget specialiserede børneområde, hvor der generelt er 
en uændret udviklingen i efterspørgslen. Der er dog en fortsat samlet stigning i efterspørgslen ift. 
ADHD og autisme, men med udsving mellem kommunerne.  
 
Endelig blev det fremlagt, at Social- og integrationsministeren har udmeldt det særlige tema ”Udvikling 
i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser”, og KKR Hovedstaden har valgt to 
udviklingstemaer henholdsvis ”Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk 
område” og ”Ny specialisering” for rammeaftale 2013.  
 
Handicaprådet spurgte ind til og drøftede materialets talgrundlag, definitioner af målgrupper og 
afgrænsninger samt listede tilbud og kapacitet. Udviklingen i specialbørnehavetilbud blev drøftet, 
herunder hvilke ændringer der sker i udviklingen af tilbud i forlængelse af den øgede fokus landets 
kommuner har på oprettelse af inkluderende tilbud. Der blev udtrykt ønske om, at Handicaprådet ved 
senere lejlighed drøfter udviklingen og tilbud på specialbørnehaveområdet.  
 
Handicaprådet havde ingen bemærkninger til forelæggelsen af udviklingsstrategien for de politiske 
udvalg i kommunen.  
 
3) Status frikommuneforsøg – hvad sætter kommunen i gang? 
Gentofte og Gladsaxe kommune har drøftet en række helt nye forslag i kommunernes arbejde som 
frikommune. Disse skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet d.1. maj og forelægges 
Handicaprådet inden politisk behandling i de respektive fagudvalg.  

 
Borgerservicechef Annette Ishøy-Rasmussen præsenterede to ansøgninger der forventes indsendt i det 
såkaldte digitaliseringsspor: Det drejer sig for det første om et forslag om at etablere en 
incitamentsstrategi for øget brug af digital ansøgning, når borgere søger om nyt sundhedskort (= det 
gule sygesikringskort).  
 
Handicaprådet udtrykte generel støtte til en øget digitalisering. Rådet fremhævede betydningen af at 
etablere tilgængelige løsninger og et behørigt hensyn til målgrupper, der ikke kan og har mulighed for 
at betjene sig af de nye digitale løsninger til givne ansøgninger.  
 
Søren Bønløkke præsenterede en ny ansøgning om øget frihed til frivillighed, der skal gøre det muligt 
at deltage i en større mængde frivilligt arbejde uden reduktion i kontanthjælpen, dagpenge og efterløn. 
 
Handicaprådet bakkede op om ansøgningen og bedre muligheder for at være aktiv frivillig fremfor at 
sidde passivt hjemme.  
 



Herefter drøftede Handicaprådet flere dilemmaer i nye tiltag med øget brug af frivillige og kommunens 
rolle i en tid med øget arbejdsløshed og besparelser. 
 
Handicaprådet fandt det i vigtigt at fortsat at stimulere og drøfte mulighederne for at være aktiv frivillig 
samtidig med en opmærksomhed om, under hvilke præmisser det finder sted.  
 
Kirsten Dennig præsenterede ansøgningen om mulighederne for ved selvvalgt ferie, der ligger ud over 
de eksisterende ferietilbud på botilbuddet, at tilkøbe ledsagere, som de kender fra deres kommunale 
botilbud. Den eksisterende praksis overtaget fra de gamle amter stemmer ikke overens med kommunal 
fuldmagten, derfor indsendes ansøgning.  
 
Handicaprådet tilsluttede sig ansøgningen. Punkter vedrørende ferie på botilbuddet blev uddybet under 
punkt 4.  
 
Handicaprådet tilsluttede sig ligeledes ansøgningen om varsling af huslejeændringer og ansøgningen 
om CD-ord  
 
Afslutningsvis udtrykte rådet ønske om bedre overblik over, hvilke af de tidligere fremlagte 
frikommuneansøgninger der sættes i gang, hvornår og hvordan samt hvilke der ikke forventes at blive 
til noget.  
 
Hans Rasmussen opfordrede Handicaprådet til at se nærmere på de godkendelser af frikommune-
ansøgninger øvrige frikommuner har opnået og eventuelt på den baggrund igangsætte yderligere tiltag i 
Gentofte Kommune.  
 
 
4) Ferie for beboere i botilbud  
Elsebet Schulz præsenterede, hvordan kommunen i forlængelse af rejst spørgsmål om ferier for beboere 
i botilbud har foretaget en afdækning af, hvordan de forskellige botilbud med forskellige beboergrupper 
har forskellige fælles ferietilbud til beboerne. 
 
Det blev præsenteret, hvordan nogle tilbud har prioriteret en daglig højere normering og ferie hver 
andet år. Nogle tilbud har beboere, der har det sådan, at de ikke vurderes at få meget ud af at tage af 
sted på en ferie et andet sted, men i stedet vil have større fornøjelse af tilbud om dagsarrangementer og 
andre særlige oplevelser om sommeren.  
 
Det blev præciseret, hvordan der i drøftelsen af ferie skelnes mellem fælles ferier, som botilbuddene 
arrangerer for beboerne. Her medvirker beboerne til betaling af medarbejdernes rejse- og 
opholdsudgifter, men ikke for medarbejdernes løn. Og de såkaldte købeferie, som er ferier beboerne 
selv arrangerer og dermed også selv betaler for ledsagerne inklusiv ledsagernes løn.  
 
Handicaprådet drøftede forskellige aspekter af ferie, herunder at brugerundersøgelser viser at ferier er 
meget eftertragtede. Det blev samtidig drøftet, hvorvidt man som beboer er tvunget til at tage med på 
kollektive fælles ferier.  
 
Elsebet Schulz oplyste, at man ikke er tvunget til at tage med på tilbuddenes fælles ferietilbud og 
tilbuddene skal organisere det, så beboere kan blive tilbage på botilbuddet. Samtidig er forventningen 
at tilbuddene enten arrangerer fælles ferier eller særlige arrangementer eller feriedage i sommerferien. 



Der er ikke nødvendigvis fælles ferie hver år, men så skal der i stedet være et andet tilbud om dagsture 
og særlige arrangementer.  
 
Handicaprådet spurgte til, hvordan ferie fremgår af kvalitetsstandarderne og ydelsesbeskrivelserne. I og 
med det er første generation af disse, er der behov for præcisering af ferie.  
 
 
5) Ændring af standardvedtægter for brugerbestyrelser 
Elsebet Schultz præsenterede, hvordan der er foretaget ændringer i standardvedtægterne for 
brugerbestyrelser i tilbud i regi af Social & Handicapdrift. Ændringerne er foretaget i forlængelse af 
evalueringen og dialogmøde om brugerbestyrelserne. Der er tale om mindre ændringer, hvoraf de 
væsentligste er tilføjelser til § 5 og tilføjelser til § 9. I § 5 tilføjelse af brugerne kan bestemme i forhold 
til aktiviteter. I § 9 – stk. 2 tilføjes etablering af brugerråd i tilfælde af at der er færre brugere end 
pårørende i brugerbestyrelserne, mens der er stk. 9 er tilføjet, at der kan etableres støtteforeninger og 
pårørende møder i tilfælde, hvor der ingen pårørende er i brugerbestyrelserne. 
  
Handicaprådet drøftede kort betydningen af ordet bestyrelse, der ikke i denne sammenhæng er at forstå 
som en bestyrelse for hele tilbuddet. Brugerbestyrelser for tilbuddene i Gentofte Kommune er en 
organisering, der skal sikre brugerinvolvering. Og hvor brugerne er meget svage eller svært 
handicappede sker repræsentationen gennem pårørende.  
 
Handicaprådet bifaldt ændringerne i vedtægterne.  
 
6) Orientering om kommunens nye Trafiksikkerhedsplan  
Niels Christian Kofoed introducerede, hvordan den nye Trafiksikkerhedsplan er udsprunget af 
Trafikpolitikken vedtaget i 2009. Trafiksikkerhedsplanen er iværksat som handleplan for politikken. 
Trafiksikkerhedsplanen er godkendt af Teknik og Miljøudvalget. 
 
Handicaprådet fik præsenteret hvordan der fokuseres på trafiksikkerhed, der hvor der ofte sker ulykker 
eller hvor der ofte er overtrædelse af fx hastighedsgrænser. Men der arbejdes også med trafiksikkerhed, 
der hvor borgere oplever utryghed i trafikken. Rådet fik også præsenteret, hvordan der som grundlag 
for planen er lavet en skolevejsundersøgelse ligesom der er lavet analyser af uheld og uheldslokaliteter. 
Det har ført til en række prioriterede projekter, der tager med i overvejelserne hvor kommunen får mest 
sikkerhed og tryghed for pengene. Planen er dermed et fælles værktøj, der sikrer overblik og 
prioritering. Det giver endvidere mulighed for bedre koordinering med kommunens øvrige 
vedligeholdelsesarbejder og udarbejdelse af en årlig projektliste.  
 
Trafiksikkerhedsplanen indeholder både generelle indsatser, der omhandler alle borgere og målrettede 
indsatser over for trafikanter med særlige behov. Det drejer sig om unge fra 18-24 år, borgere med 
handicap og seniorer. 
 
Handicaprådet drøftede, hvordan planen indeholder, at der arbejdes med at renovere kryds og hvordan 
der samtidig indtænkes og foretages de nødvendige tilgængelighedsbetragtninger.  Handicaprådet 
fremhævede at der er ny lovgivning på områder, der ændrer på hvordan kryds og opkørsler skal 
designes. Handicaprådet fremhævede også, hvor vigtigt det er at arbejde med niveauforskelle mellem 
vej, cykelsti og fortov. Endelig fremhævede rådet, at der fastholdes en fortsat trafiksikkerhed ved 
anlægsarbejder i kommunen. Pt. er oplevelsen at der flere steder er gået for meget på kompromis med 
sikkerhed i anlægsarbejdet.  



 
 
7) Orientering fra formanden. 
 Oplæg v. Jannik Beyer om autisme i mødelokale a +b fælles m. Socialudvalget 17. april 
 Nyt fra Tilgængelighedsforum.  

- Kommunen bør opsætte konkrete vejledninger i brug af liftene i de offentlige bygninger.  
- Tilgængelighedsvurdering ser nu på daginstitutioner og skoler. 
- Præsenteret projektet på Jægersborg Kasserne – Jægersborg Have.  

 Gentofte Sportspark – fase 3. Jacob Monies udpeget som H-rådets repræsentant.  
 Henvendelse fra Kalundborg Handicapråd. Møde afklares og afholdes forventeligt m. DH 

repræsentanter.  
 
8) Spørgsmål og orientering fra DH. 
- Hvordan bruges tilgængelighedssikkerhedsmedarbejder? Trafiksikkerhedsrevisor? 
- Hvad har kommunen selv investeret ekspertise i? 
 
 
9) Orientering fra forvaltning og fagudvalg. 
Ingen pt.  
 
10) Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 


