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1. Høring udbud af genbrugshjælpemidler
Indkøbschef Dorthe Friis-Vigh introducerede kort høring af materialet til udbud af genbrugshjælpemidler. Udbuddet gennemføres af SKI. Materialet er gennemgået af 16 kommuner ligesom Dansk
Handicapforbund og Hjernesagen har medvirket. Resultatet af SKI-udbuddet vil være en såkaldt
”forpligtende rammeaftale”, hvor kommunen ved tilslutning forpligter sig til at anvende rammeaftalen.
Gentofte Kommune tilslutter sig som udgangspunkt de forpligtende SKI-aftaler.
Formand Jacob Monies takkede for høringen af rådet.
Handicaprådet finder det generelt utilfredsstillende, at de mindre handicaporganisationer ikke har
været inddraget i tilblivelsen af udbudsmaterialet. DH Gentofte vil derfor kontakte den centrale
handicaporganisation med henblik på at opnå en bedre involvering i store udbud.
Handicaprådet i Gentofte Kommune ønsker som høringssvar at fremhæve ønske om, at
udbudsmaterialet specificerer til potentielle leverandører, at alt skriftligt materiale om givne
hjælpemidler forelægger i en tilgængelig udgaver for brugere og medarbejdere. Det vil sige at
leverandørerne skal efterleve at alt skriftligt materiale vedr. produkterne skal kunne tilgås på
leverandørernes hjemmesider og efterlever standarderne i Lov om tilgængelighed af offentlige organers
websteder og mobilapplikationer https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=201794
2. Drøftelse af oplæg til Kommunikationsstrategi
Frederik Stage fremlagde kort, hvordan der siden sidste møde har været arbejdet med
kommunikationsstrategien. Det er tanken, at den udarbejdede strategi skal danne afsæt for en løbende
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dialog og afklaring i Handicaprådet ift. hvilke løbende kommunikationstiltag, der kan være relevante for
rådet. En række ideer til mulige tiltag blev herefter præsenteret.
Handicaprådet drøftede herefter hvilket ambitionsniveau Handicaprådet skal anlægge i forhold til
forskellige kommunikationstiltag herunder deltagelse i diverse aktiviteter og event. KB medlemmerne
Jesper Kamp Nielsen og Louise Bøttkjær tilkendegav ønske om at medvirke til kommunikationstiltag.
Mulig deltagelse i kulturfestdage blev drøftet. Der er interesse i deltagelse, men det vurderes at være
med for kort varsel at etablere en stand o. lign. i dette års udgave. Mulighederne for at etablere en
event på den nationale handicapdag den 3. december blev drøftet. Det er dog en udfordring med
placeringen på året ift. hvilken event det kan give anledning til. En idé, er at stifte en handicappris i
Gentofte kommune - i stil med de omkringliggende kommuner. Endelig blev ideer til kommunikation
om tiltag fra den borgerrettede pulje drøftet ligesom mulighederne i at producere en film om
Handicaprådet blev vendt.
Det blev konkluderet, at der er interesse for en vis indsats og herunder en struktureret proces for, at der
kan iværksættes noget på den nationale handicapdag den 3. december. Ligesom der var opbakning til at
sikre mere kommunikation i Gentofte Lige Nu og Villabyerne. Det blev aftalt, at kommunikation skal
være en del af de faste punkter på rådsformøde og givet vis også selve rådsmødet.
3. Høringssvar og status vedr. Danmarkskortet for omgørelsesprocenter.
Handicaprådets høringssvar til kommunalbestyrelsens behandling af Børne- og Socialministeriets
danmarkskort for omgørelsesprocenter i 2018 var udsendt med dagsorden. Handicaprådet finder det
utilfredsstillende, når Ankestyrelsen igen i 2018 ændrer eller hjemviser en stor andel af afgørelserne om
ansøgninger om handicapkompenserende ydelser på børneområdet.
På rådsmødet var Steen Bager, leder fra Børn og Familie inviteret med for at orientere om status på
kommunens børneområde.
Der blev udtrykt forståelse for en fortsat forundring over omgørelsesprocenterne og forståelse for at det
er krævende for de berørte borgere med ventetid og nye afklaringer.
Det blev uddybet, hvordan forskellige faktorer har indflydelse på tallenes udvikling og hvordan der
gennem de senere år er arbejdet med forskellige indsatser til fremme af bedre kompetencer til at løse
sagerne på området. Der må altid påregnes nogle sager i takt med ændringer af praksis og der vil altid
være tale om en afvejning og et læringselement ift. hvornår der gives medhold på en sag og hvad der er
korrekt sagsbehandling.
Steen Bager fremlagde, at der trods høje omgørelsesprocenter i Gentofte kommune i forhold til
landsgennemsnittet, så er der tale om få sager. Børneområdet behandler ca. 600 årlige sager. Der er
omgjort 27, hvoraf 4 er blev ændret og 23 sager hjemvist. Dertil kommer at 15 sager er stadfæstet i
Ankestyrelsen. Så i alt har der været 42 sager sendt til Ankestyrelsen. I forhold til hvornår
kompetenceindsatsen kan forventes at påvirke statistikkerne for omgørelsesprocenter, så skal det
holdes in mente, at Ankestyrelsen efter udflytning har ændret reaktionstid fra 170 til 360 dage. Det kan
betyde, at den iværksatte omstillingsproces i kommunen først slår fuldt igennem i tallene fra 2019.
Med henblik på at skabe læring af de hjemviste og omgjorte sager, så inddrages der aktuelt ekstern
ekspertise til gennemgå sagerne ligesom der for nyligt er ansat en ny leder med specialistkompetencer
på området. Målsætningen for området er, at kommunen følger landsgennemsnittet for
omgørelsesprocenter.
Handicaprådet spurgte på forskellig vis ind til udviklingen på området undervejs og udtrykte bekymring
over, at der ikke hurtigere er sket en forbedring af tallene. Der blev også udtrykt bekymring over, at der
trods kritiske røster – så er der ingen forældre, der ønsker at stille sig frem i medierne med deres
historier.
Afslutningsvis takkede Handicaprådet for den uddybende orientering ift. høringssvaret.
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4. Status Camillehusene og Sociale Institutioner og Familiepleje
På rådsmødet deltog Ulla Darre, ny chef for Sociale Institutioner og Familiepleje (SIFA), for at orientere
om status for henholdsvis Camillehuse og ledelsen af SIFA, der omhandler drift og udvikling af i 10
specialiserede institutioner med forskellige målgrupper, pleje- og aflastningsfamilier for børn og unge
fra Gentofte kommune og oprettelse og drift af midlertidig indkvartering af flygtninge. Med en
målsætning om bedre at understøtte institutionerne og være tættere på den daglige ledelse og drift af
disse vil der ud over Ulla blive ansat en ny afdelingsleder inden for nær fremtid.
På Camillehusene er Christina Larsen ansat som ny leder pr. 1. april. Christina er en erfaren leder, der
har arbejdet med målgruppen i mange år. Der er siden orienteringen i rådet tidligere på året arbejdet
med mangle forskellige tiltag og forandringer i Camillehusene herunder mere fokus på dokumentation
og klare arbejdsgange og instrukser først og fremmest i forhold til medicinhåndtering. Det er social- og
sundhedsassistenter står for doseringen af medicin, mens det er hjemmesygeplejen, der varetager
opgaven, når borgere har brug for injektioner. Der ud over arbejdes med en større omstilling og
kulturforandring, som kommer til at være et længerevarende forløb, der også involverer mere
samarbejde på tværs mellem de 3 huse i Camillehusene.
5. Orientering fra formanden
 Deltagelse i workshop for opgaveudvalg ’Vi skaber sammen’. Formandskabet er inviteret i workshop
på torsdag kl 17 – 19.30. Flere opfordres til at deltage.


Ansøgt deltagelse i opgaveudvalg ’Fremtidens transport’. Hans Rasmussen har søgt om deltagelse.



Sundhedsuge – folder udsendt af kommunen med en række spændende tiltag. Formanden hilser
den velkommen. Det er dog ønskeligt, at den udsendes tidligere, så rådet kan medvirke til at
reklamere for den i eget bagland og eventuelt tilbyde sparring på tiltag. Endelig er det ønskeligt at
vide, hvorvidt den forefindes på biblioteker og lignende, så den når bedst muligt ud til målgruppen.



Formanden orienterede om sin deltagelse i konferencen; Universelt Design - tilgængelighed og
nyeste udvikling på området.



Tidligere omtalte COK-Konference om retssikkerhed den 17. juni er aflyst pga. valget.



Valg; Formanden orienterede om en episode, hvor en synshandicap ved brevafstemning i
Borgerservice ikke fik lov til at medbringe egen ledsager. Jf. lov fra 2017 er det muligt at egen
ledsager går med i stemme-boksen.

6. Spørgsmål og orientering fra DH


Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra en borger, der har godkendelse til handicapparkeringsplads. Vedkommende er nu flyttet i ny bolig på en privat fællesvej i kommunen, hvor
kommunen fortsat er vejmyndighed, men hvor kommunen oplyser ikke at have pligt til at anlægge
handicapparkeringspladsen. Det undrer Handicaprådet, der ønsker en uddybende forklaring på
baggrunden herfor idet der forventeligt er tale om en handicapkompenserende ydelse.



DH medlem Elisabet Sinding har fået en henvendelse om og oplever flere eksempler på, at borgere
ved udskrivelse fra hospital automatisk køres til Tranehaven uden den nødvendige afklaring og
opbakning fra borgeren. Spørgsmål til afklaring er derfor hvilken visitationsproces der ligger forud og
hvad aftalerne i på dette område.

7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg


Kvartalsrapportering til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 1. kvartal 2019. Handicaprådet har
modtaget redegørelsen til orientering. Det blev til redegørelsen bemærket, at der jf. s. 29 er lagt op
til en mindre forbrug på 20-25%. Handicaprådet spurgte til begrundelsen herfor. Svar indhentet
efterfølgende: Mindreforbruget i 2019 skyldes, at byggeprojektet på Bank-Mikkelsensvej strækker
sig over flere år og resten af midlerne bruges til etape 2 i 2020.
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Orientering om konferencen Beskæftigelse, Uddannelse og Arbejdskraft. Christian Madsen
gennemgik de til Handicaprådet fremsendte slides fra konferencen. Herunder uddybende om
undersøgelser, der særligt klarlægger betydningen af uddannelse og fleksible uddannelsesmuligheder for borgere med handicap. Beskæftigelsesgraden har endnu større sammenhæng til
uddannelse for borgere med handicap. Christian Madsen gennemgik ligeledes virksomheders
erfaringer med beskæftigelse af borgere med handicap. Jacob Monies understregnede emnets
betydning også for rådet fokus idet en nylig undersøgelse viser, at færre unge med handicap går i
gang med en uddannelse end unge uden handicap.

8. Eventuelt
Ingen punkter.
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