
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 15. august 2011 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Jacob Monies, DH – Gentofte 
Elisabet Sindig, DH - Gentofte 
Frede Buchardt, DH – Gentofte 
Hanne Peylecke, DH - Gentofte 
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune 
Niels Christian Kofoed, chef Park og Vej, Gentofte Kommune 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen   
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed 
Elsebet Schulz, afdelingschef Social & Handicap Drift 
Charlotte Fritz-Hansen, leder af Hjælpemidler, Pleje- og Sundhed Drift 
Trine Andersson, leder af Stab & Udvikling Pleje- og Sundhed Drift 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge & Fritid 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 

1. Status vedrørende brugerindflydelse, brugerbestyrelser og pårørenderåd  
Elsebet Schulz indledte med en præsentation af status på arbejdet i brugerbestyrelser og pårørenderåd 
pt. og hvordan der er iværksat en egentlig evaluering, der forventes klar senere på året. I det fremlagte 
materiale er en opsamling på, hvordan der er igangsat brugerbestyrelser på alle tilbud. 
 
Muligheder og ønsker til pårørenderåd blev drøftet og hvordan disse opleves velkomment på forskellig 
vis. På nogle tilbud er der større behov end andre steder og der opleves forskellig opbakning og 
interesse fra fx pårørende. Når evalueringen forelægger, vil emnet blive drøftet igen i rådet.  
 

2. Samarbejdet med Lyngby-Taarbæk om indsatsen på autismeområdet 
Elsebet Schulz indledte med en præsentation af, hvordan der i forlængelse af kommunalreformen og 
kommunernes overtagelse af en række opgaver på social og handicaprådområdet er undersøgt en række 
samarbejdsformer mellem kommunerne. Gentofte kommune indgår blandt andet i det såkaldte 
Nordkommune-samarbejde. På autismeområdet har det vist sig, at Lyngby-Taarbæk og Gentofte 
kommune med fordel kan supplere hinandens kompetencer og tilbud. Dermed kan de to kommuner 
tilgodese brugerne med en bredere vifte af tilbud og kompetencer og dermed også sikre bedre 
kapacitetsudnyttelse. Det indstilles derfor, at der indgås et forpligtende samarbejde på autismeområdet 
med Lyngby-Taarbæk. 
 
Det blev drøftet, hvorfor netop Lyngby-Taarbæk er valgt i denne sammenhæng og hvorvidt det kan 
give anledning til dobbeltarbejde, når der samarbejdes med Gladsaxe om frikommuneforsøget. Det blev 
præciseret, hvordan det er forskellige indsatser blandt andet med reference til henholdsvis 
socialpsykiatrien og distriktspsykiatrien og dermed forventes der ikke udfordringer med dobbeltarbejde 
i de respektive indsatser. Der blev også spurgt ind til, hvorvidt samarbejdet betyder en blanding af 



målgrupper. Det blev ligeledes præciseret, at samarbejdet ikke handler om en blanding af målgrupper, 
men tværtimod om at sikre og fastholde en bred vifte af specialiserede tilbud..  

 
3. Oplæg til proces for moderniseringsplan for sociale tilbud  

Søren Bønløkke præsenterede, hvordan der i forlængelse af Perspektivplanen nu arbejdes på at etablere 
en morderniseringsplan for sociale tilbud. Det skal være en plan, der så vidt muligt tager højde for både 
de nuværende behov og fremtidige udvikling i brugergrupper og deres behov. Oplægget til den 
kommende moderniseringsplan tager først og fremmest fat på at definere brugergrupper og deres 
behov. I forlængelse heraf vil også den eksisterende bygningsmasse blive analyseret i forhold til, hvad 
der skal til for at sikre, at den er tidssvarende og fremtidssikret, hvilket skal bidrage til at danne 
grundlag for en egentlig plan.  
 
Der blev spurgt ind til den forventede proces og beslutninger om økonomi samt hvordan den politiske 
proces foregår. Både planen for proces og indstilling om en anslægbevilling til projektforløbet 
fremlægges i de berørte politiske udvalg.  
 

4. Status på inklusionstemaet - Handleplan 2011  
Steen Suhr-Knudsen præsenterede status på handleplanens tema om inklusion. Grundet sommerferien 
samt ønsket om en bred definition af temaet inklusion har Center for Inklusion og Diversitet på 
Professionshøjskolen UCC bedt om udsættelse på den endelige kontrakt.  

 
5. Invitation til borgerdialogmøde 1. september på Nymosehave om inklusion 

Der er udsendt endelig invitation til Borgermødet den 1. september, der ikke som først annonceret 
afholdes i Øregårdssalen, men nu i stedet afholdes på Nymosehave.  
 
Mødets form er lidt anderledes end vanligt, idet der er lagt op til større workshoppræg og mere dialog 
end de tidligere års borgermøder i rådhushallen. Den endelige form på mødet tilrettelægges afhængig af 
tilmeldinger. Strukturen og indholdet på dialogmødet baseres desuden på den ramme for inklusion, der 
indgår i Center for Inklusion og Diversitets afdækningen af temaet inklusion – herunder de forskellige 
sociale arenaer, hvor inklusion foregår. Rammen for dialogmødet er dermed en bred definition og snak 
om inklusion. 
 
Det blev drøftet og præciseret, hvordan både inklusionstemaet, ovenstående undersøgelse af temaet og 
borgermødet ikke alene omhandler inklusion i skolen, men inklusion for alle målgrupper og bredt set. 
Ønsket er at se på, hvor og hvordan inklusion foregår i mange arenaer/mange områder.  
 
Hans Rasmussen opfordrede til, at der inviteres bredt og opfordres til bred deltagelse fra alle. Alle 
interesserede borgere med handicap opfordres til at komme og deltage i drøftelsen og bidrage til 
erfaringsudveksling af de gode eksempler på inklusion. Det blev derfor præciseret, at mødet ikke alene 
omhandler børn, men også omhandler unge og voksnes inklusion fx på arbejdsmarkedet.  
 

6. Høring udbud af tøjvask, udbud af indkøb og udbud af kropsbårne hjælpemidler  
Søren Bønløkke introducerede kort det fremlagte udbudsmateriale til høring i Handicaprådet. Trine 
Andersson og Charlotte Fritz-Hansen svarede herefter på spørgsmål til det fremsendte materiale.  
 
Høring af udbudsmaterialet vedrørende tøjvask 



"Der blev spurgt ind til, hvorvidt der med den fremlagte kravsspecifikation for tøjvask tages højde for 
behov for hyppig tøjvask fx ved inkontinens og hvorvidt der tages højde for, at noget tøj ikke må 
tørretumbles. Det blev præciseret, hvordan den udbudte tøjvaskeordning fastholder tilbud om tøjvask 
én gang om ugen og at ordningen vil være fleksibel med mulighed for sjældnere vask alt efter behov jf. 
egenbetaling.  
  
Elisabet Sinding fremhævede, at med de fremlagte krav vil tøjet fra den ugentlige vask først skulle 
returneres den følgende uge, hvilket betyder man skal undvære tøjet én uge. Hvis man har en lille 
beholdning tøj kan det få den konsekvens, at man skal anskaffe sig mere og i det tilfælde det er 
specielle beklædningsgenstande - fx som følge af et handicap - kan det være bekosteligt.  
  
Der blev spurgt yderligere ind til, hvorvidt der var opmærksomhed på forskellige typer tøjs 
vaskeanvisninger og det blev præciseret at kravsspecifikationen understreger, at udbyder skal kunne 
tage højde for de vaskekrav, der stilles til forskellige typer af tøj".  
  
Marie Louise Gjern Bistrup spurgte ind til muligheden for at lægge sociale klausuler ind i 
udbudsmaterialet, så der hyres virksomheder, der fx beskæftiger medarbejdere med handicap. Det har 
ikke hidtil været politikken at indarbejde egentlige sociale klausuler i udbudsmateriale. 
 
Høring af udbudsmateriale på udvidet indkøbsordning for dagligvarer 
Der blev spurgt ind til, hvorvidt hjemmehjælpere fortsat kan være en borger behjælpelig med bestilling 
af varer. Charlotte Fritz-Hansen svarede, at borgere der har brug for hjælp til at foretage bestillinger 
fortsat vil få denne ydelse fra en hjemmehjælper.  
 
Høring af fælles udbudsmateriale til kropsbårne hjælpemidler 
Der blev rejst ønske til kravspecifikationen om at det præciseres, at brugervejledninger ikke alene skal 
ligge i pjeceform men også i elektronisk form til fx læsesvage. På spørgsmål om, hvorfor proteser ikke 
er omtalt i udbuddet blev det præciseret, at dette udbud ikke omfatter alle kropsbårne hjælpemidler. De 
forskellige kropsbårne hjælpemidler udbydes med forskellig kadence.  
 
Endelig blev der efterspurgt mere tilgængelig information om, hvem der har vundet tidligere udbud og 
dermed er leverandører til kropsbårne hjælpemidler. Der blev foreslået en oversigt på hjemmesiden. 
Denne mulighed undersøges. 
  

 
7. Orientering fra formanden 

 Nyt fra Tilgængelighedsforum  
Hans Rasmussen orienterede om arbejdet med tilgængelighedsguide og link til www.godadgang.dk
 
 Møde med seniorrådet 

Hans Rasmussen orienterede om, hvordan formændene for henholdsvis seniorråd og handicapråd har 
aftalt løbende at holde møde og udveksle relevante emner 
 
 Indvielse af Skelvej 

Hans Rasmussen berettede om indvielse af de nye boliger til unge på Skelvej før sommerferien.  
 
 Forventet proces for evaluering af handicappolitik og ny handicappolitik 

http://www.godadgang.dk/


Hans Rasmussen foreslog, at en ny handicappolitik først udarbejdes, når der forelægger en evaluering 
af den nuærende handicappolitik i foråret 2012. Hans Rasmussen vil derfor støtte, at den nuværende 
Handicappolitik forlænges endnu et år, så evalueringen kan indgå som grundlag for en ny politik. Der 
var opbakning til dette fra rådet.  

 
8. Spørgsmål og orientering fra DH 

Ingen  



Orientering fra forvaltning og fagudvalg. 
 Anvendelse af tro- og loveerklæringer ved genbevilling af hjælpemidler § 112 og biler efter § 114 

i Serviceloven. Søren Bønløkke svarede på DH Gentoftes spørgsmål til anvendelse af tro- og 
loveerklæringer ved genbevilling af hjælpemidler § 112 og biler efter § 114 i Serviceloven. 

 
Serviceloven åbnede i oktober 2010 op for muligheden for at kommunen kan anvende tro- og 
loveerklæringer i forbindelse med genbevillinger på biler. Det giver kommunen en mulighed for 
at lette sagsbehandlingen, når en bruger søger om udskiftning af bil efter § 114 i Serviceloven. 
Gentofte Kommune vil anvende tro- og loveerklæring, når bevillingsgrundlaget ikke har forandret 
sig. Det kan f.eks. være i det tilfælde, hvor brugeren har fået bevilget en bil efter § 114 på 
erhvervsmæssigt grundlag og fortsat er på arbejdsmarkedet. 

 
Vedrørende de kropsbårne hjælpemidler efter § 112 bruges der ikke tro- og loveerklæringer, når 
der ansøges om genbevilling. Er man f.eks. en gang fundet berettiget til en brystprotese, er der 
ingen grund til, hverken at bede om ny lægeerklæring eller tro- og loveerklæring for at kunne 
foretage genbevillingen. I sådanne oplagte tilfælde får man blot tilsendt en genbevilling. 

 
 
 Høring af rammeaftalen på social- og specialundervisningsområdet. Handicaprådet får hvert 

år rammeaftalen på social- og specialundervisningsområdet i høring. Søren Bønløkke orienterede 
om, at materialet denne gang behandles med en stram tidsfrist idet Kommunekontakrådet (KKR) 
behandler et udkast til rammeaftale for 2012 den 26. august 2011. Gentofte kommune forventer at 
få udkast til rammeaftalen sendt i høring ca. den 1. september 2011 og til egentlig behandling i 
Socialudvalget den 8. september 2011. 
 
Handicaprådet kan derfor først få udkastet i skriftlig høring omkring den 1. første september 2011 
og med en relativ kort tidsfrist for evt. afgivelse af høringssvar. Materialet vil blive udsendt til 
rådet, så snart det modtages af forvaltningen og fristen til høring vil være til den 6. september.  
Det betyder dermed, at materialet ikke kan behandles på handicaprådsmødet i september, men 
eventuelt høringssvar samles og formuleres af Hans Rasmussen, hvortil medlemmerne kan sende 
eventuelle bemærkninger/høringssvar. 
 
Søren Bønløkke og Kirsten Dennig orienterede endvidere om at materialet forventeligt vil være 
væsentligt mere overskueligt og kortere end de foregående år. En del af den gamle rammeaftale 
for 2011 genbruges idet der ikke er sket væsentlige ændringer i behov og kapacitet. Der vil være 
nogle tillægsspørgsmål til kommunerne i regionen idet der er lavet ny lovgivning (om 
fælleskommunalt sekretariat). Der vil blive startet en længere proces omkring udvikling af 
rammeaftalekonceptet fra 2013.   

  
 Udbetaling af diæter til DH-medlemmer 

DH Gentofte medlemmerne i Handicaprådet har over sommeren fået udsendt brev og udbetaling 
af diæter for møderne i første halvår 2011.  
 

9. Eventuelt 
Ingen punkter 
 
 


