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Referat fra Handicaprådsmøde mandag d. 16. november 2015 
 
Tilstede:  
Hans Rasmussen, DH – Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte  
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH - Gentofte 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen 
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen  
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed 
Michael Holst, Planchef, Plan og Byg 
 
Fra forvaltningen:  
Thomas Bille, direktør, Social & Sundhed  
Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid 
Stine Tarhan, arkitekt og projektleder, Gentofte Ejendomme 
Nanna Helsted, udviklings- og planlægningskonsulent, Social & Handicap  
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift 
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent) 
 
1. Orientering om status for projektet Det gode liv i nye rammer på Bank-Mikkelsens Vej  
Stine Tarhan og Nanna Helsted præsenterede en konkretiseret helhedsplan for Bank-Mikkelsens Vej. 
Planerne har været præsenteret i Tilgængelighedsforum.  
 
Stine Tarhan informerede herefter om, hvilken involverende proces, der er gået forud for konkretisering 
af planen herunder en møderække med pårørende, hvor alle dele af bebyggelsen (fra haver til 
fællesboliger til detaljer i enkeltboligerne) er blevet berørt.  
 
Der blev orienteret om planerne for genhusning herunder forberedelse og involvering af pårørende ved 
flytning af Blindenetværket. Der arbejdes på en løsning for Troldemosen, mens Lundø ikke behøver 
genhusning undervejs i byggeprocessen.  
 
Handicaprådet spurgte ind til repræsentationen af pårørende i arbejdsgrupperne omtalt i nyhedsbrevet. 
Stine orienterede om, hvordan beskrivelsen i nyhedsbrevet alene oplister styregrupperepræsentanterne 
knyttet til arbejdsgrupperne. Der er ikke repræsentation fra pårørende i styregrupperne, mens arbejdet 
i de konkrete arbejdsgrupper involvere mange flere personer og der vil være bredere repræsentation 
inklusiv medarbejdere, borgere og pårørende.  
 
Nanna Helsted uddybede status på arbejdet med den fremtidige organisering i området herunder 
initiativet fra Handicappolitikkens Handleplan under overskriften ’Synergier, samvær og fællesskaber på 
fremtidens Bank-Mikkelsens Vej’. Der arbejdes med organisering, samarbejdsformer, arbejdsgange, 
tværfaglige indsatser, pædagogisk tilgang mv. Som et led i arbejdet har der været afholdt studieture til 
andre kommuner. Størstedelen af indsatsen ligger endnu forude og initiativet fortsætter i 2016.  
 
Der blev desuden orienteret om arbejdet med involvering af lokalområdet og opførelsen af almene 
familieboliger herunder samarbejdet med KAB, der har erfaring med samarbejde mellem målgrupper i 
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tilbud og almene boliger. Der forventes opført 50 familieboliger, men forskudt af den øvrige 
byggeproces.  
 
Handicaprådet spurgte uddybende ind til og drøftede plan og proces samt involvering af parter 
herunder pårørende. Der blev spurgt uddybende ind til organiseringen, administrationsaftale med KAB 
herunder beboerdemokrati mv.  

 
2. Opfølgning på Handicappolitikkens Handleplan 
Christian Madsen indledte med en kort gennemgang af den udsendte oversigt, der har som formål at 
give et overblik over status på initiativerne i handleplanen. Opgørelsen viser, at alle initiativer er i gang. 
En stor del af initiativerne følger de anførte succeskriterier og planer for fremdrift i form af opfyldte 
milepæle, de er mærket med grønt. Nogle initiativer er lidt bagud og dermed mærket med gult. Ingen 
initiativer er i rødt og/eller stoppet.  
 
Basisbevillingen for initiativer i Handleplanen er 1.7 mio. kr. årligt. Idet nogle initiativer har aktiviteter, 
der overføres til 2016, vil der blive overført midler i størrelsesorden 600.000 kr. til 2016.  
 
Status blev drøftet herunder den tættere opfølgning på fremdrift i initiativerne. Derudover drøftede 
rådet, hvordan der er informeret om den borgerrettede pulje og hvorvidt der er opnået bedre kendskab 
til mulighederne for at søge midler fra puljen.  

 
3. Handleplan 2016 - orientering om proces  
Christian Madsen orienterede om, hvordan der arbejdes med kommende initiativer til Handleplan 2016 
der, jf. udsendte proces-plan, vil involvere fremlæggelse og godkendelse af planen i Handicaprådet. En 
del af arbejdet foregår i et netværk på tværs af kommunens forvaltningsområder, ligesom direktionen 
involveres.  
 
Christian orienteret desuden om, hvordan der ses nærmere på sammenhængen mellem mål i 
Handicappolitikken, og hvorvidt der er iværksat initiativer via handleplanerne som led i at opfylde de 
nuværende mål i Handicappolitikken.  
 
Den fremsendte procesplanen blev drøftet, herunder ønsket om at Handleplanen bliver udarbejdet og 
fremlagt til beslutning inden februar 2016.Handicaprådet rejste ønske om, at den kommende 
Handleplan 2016 så vidt muligt fremlægges på rådsmødet i december.   
 
Afslutningsvis blev overvejelser om rette tidspunkt for udarbejdelse af en ny handicappolitik berørt. 
 
 Orientering fra formanden 

 Nyt fra Tilgængelighedsforum 
Jakob Monies orienterede om seneste møde, herunder ny repræsentation fra forvaltningen i forummet. 
Seneste møde har berørt planer for tilgængelighed på skolerne, ligesom der er behandlet ansøgninger til 
Tilgængelighedspuljen.  

Hans Rasmussen og Jakob Monies orienterede om, at der har været møde vedrørende tilgængelighed i 
Skovshoved havn. Der anlægges et højt niveau af tilgængelighed, ligesom der forventes en liftløsning, 
der gør det mere tilgængeligt at komme ombord i havnens både for borgere med funktionsnedsættelse.  

 Julemarked 
Handicaprådet er repræsenteret ved Julemarkedet på rådhuset den 1. december, hvor en række af 
kommunens tilbud vil være repræsenteret med boder.  

 Digitaliseringsdagene 
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Hans Rasmussen orienterede om, hvordan Handicaprådet har tilbudt at stille sig til rådighed ved 
kampagnen for digital post mv. Konkret betyder det, at Hans Rasmussen har været at træffe i 
Kommuneservice for spørgsmål fra fremmødte borgere.  

 Indvielse af Orangeri 
Jakob Monies orienterede om et fint og indbydende arrangement. Det var samtidig god anledning til 
samtaler med beboerne. 

Jakob noterede sig, at det ved fremtidige arrangementer af lignende slags kan være relevant, at rådet er 
repræsenteret og det bemærkes eller fremhæves, hvis initiativet er støttet af den borgerrettede pulje 
eller via handleplanen.   

 Rekonstituering af Seniorrådet 
Seniorrådet har udnævnt den tidligere næstformand til formand.  

 Første møde i Gentofte kommunes Lokale Beskæftigelsesråd (GBR) 
Hans orienterede om et godt første møde i det lokale råd, der mødes igen til december.  

 Henvendelse angående genhusning Rose Marie hjemmet  
Hans orienterede om henvendelser vedrørende genhusning, hvor der især er rejst spørgsmål til 
økonomi. Det har givet anledning til, at Handicaprådet har fået tilsendt en redegørelse. 

Elsebet Schulz orienterede om, hvordan problemstillingen vedrører et anliggende mellem Rose Marie 
Hjemmet og en borger. Det blev samtidig understreget, at der ikke vil være borgere, der kommer til at 
betale mere i husleje ved genhusningen på Lukas. 

Anne Hjort, der er med i bestyrelsen for Rose Marie Hjemmet, orienterede om, hvordan brand og 
genhusning opleves at være håndteret meget tilfredsstillende. Det er oplevelsen, at de allerede 
genhusende borgere er tilfredse med at bo på Lukas.  Der blev desuden orienteret om, hvordan 
borgerne er støttet i processen. 

Hans Rasmussen tilkendegav, at rådet ikke kan behandle enkeltsager, men hvis det kan gavne på anden 
vis gerne stiller sig til rådighed. 

 Forsøg med ledsagerordning til borgere 67+ i Lyngby-Taarbæk 
Der blev orienteret om en ny forsøgsordning i nabo-kommunen, hvor borgere der ansøger om 
ledsageordning efter de fylder 67 år, har mulighed for at få tildelt en ledsageordning.  

4. Spørgsmål og orientering fra DH 
Ingen spørgsmål. 
 
5. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

 Ny afgørelse i Ankestyrelsen vedrørende ledsagelse til ferie. Elsebet orienterede om, at der  
 er truffet en ny afgørelse i Ankestyrelsen, der omhandler ferie. Det er en problemstilling, der har været 
rejst flere gange. Kommunerne har modtaget flere skrivelser og afgørelser fra henholdsvis ministerier og 
Ankestyrelse. Det er derfor et område, der er vanskeligt at administrere.  

Gentofte kommune har en kvalitetsstandard for botilbudsområdet for udviklingshæmmede, der 
indeholder 4-7 dages ferie om året fortrinsvis i Danmark, mens ferier til udlandet skal godkendes af 
driftschefen. Ledsagelse til ferie er indregnet i taksten for botilbuddene for udviklingshæmmede.  

I forlængelse af den seneste ankeafgørelse er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på, om 
om den nye afgørelse giver anledning til ændring i kvalitetsstanden for borgere fra Gentofte kommune.  

Jan Mollerup spurgte ind til en tidligere sag om ret til betalt ferie, der pt. ligger til behandling i KL, og 
hvorvidt kommunen selv kan afgøre og løse sagen? Elsebet Schultz svarede, at der ønskes en fælles 
løsning for kommunerne, og derfor afventes svar fra KL.  
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Jeanne Toxværd rejste ønske om at se Ankestyrelsens afgørelse. Det blev aftalt, at det medsendes 
referatet.  

Hans Rasmussen fremhævede mulighed for sparring og drøftelse via Danske Blindesamfund.  

Jørgen Brødsgaard spurgte ind til mulighederne for borgere, der bor hjemme og får støtte i hjemmet. 
Kirsten Dennig uddybede problemstillingen omkring det at medtage socialpædagogisk støtte på ferie og 
pointerede behovet for at se nærmere på de seneste udmeldinger fra Ankestyrelsen og Gentofte 
Kommunes kvalitetsstandard mv.  

 

 Forslag om principper for kvalitetsstandarder 
Bente Frimodt-Møller orienterede om, hvordan Socialudvalget har startet en drøftelse af principper for 
kvalitetsstandarder, og hvilken type ændringer i disse, der håndteres i regi af administrationen, og hvad 
der skal behandles politisk. Det drøftes, hvilke rammer og principper, der fra politiske hold ønskes 
indarbejdet og skal sikres inkluderet i kvalitetsstandarderne og ydelsesbeskrivelserne.  Mens det 
placeres hos forvaltningen at administrere og opdatere kvalitetsstandarderne og ydelsesbeskrivelserne, 
så længe det sker inden for rammerne. Dermed skal disse forventeligt ikke i samme omfang behandles 
politisk. Socialudvalget har efter den indledende drøftelse besluttet at arbejde videre med dette på de 
to kommende møder. Rammer og principper forventes fremlagt til høring i Handicaprådet, når de er klar 
til drøftelse.  

 

 Høring af genudbud af rammeaftale for sygeplejeprodukter, urologi og stomi. 
Berit Rask orienterede om en kommende høring af rådet vedrørende materiale til genudbud inden for 
produktområderne sygepleje, urologi og stomi.  

Frederiksberg Kommune er, på vegne af de såkaldte SPAR4-kommuner og herunder Gentofte 
kommune, tovholder på genudbuddet med henblik på indgåelse af en rammeaftale for levering af 
produkter inden for de tre områder.  

Der er netop udsendt høringsmateriale til formandskabet vedrørende sygeplejeprodukter med 
høringsfrist senest 27. november.  Der forventes udsendt høringsmateriale til formandskabet for de to 
andre produktområder med høringsfrist i december.  
 
6. Eventuelt 
Invitation til reception for udgivelse af kogebog i Hvide Hus mandag den 7. december kl. 14-16. 
Invitationen udsendes pr. mail til rådet.  


