
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 16. september 2013 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Jan Mollerup, DH – Gentofte 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH-Gentofte 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen 
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
 
Fra forvaltningen: 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge og Fritid 
Kirsten Dennig, Afdelingschef Social & Handicap Myndighed  
Lars Nibelius, leder Borgmestersekretariatet 
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Berit Rask, special konsulent Social & Sundhed (referent) 
 
Afbud 
Karen-Margrethe Nyholm, kommunallæge 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
 
1. Tilgængelighed ved kommunalvalget  
På opfordring fra Hans Rasmussen deltog Lars Nibelius med en orientering om tilgængelighed ved 
valgstederne. Der har ved tidligere valg været udfordringer på en række skoler i kraft af skole 
ombygningsprojektet (SKUB), men det vil ikke gøre sig gældende ved det kommende valg.  
 
Helt generelt er der ved hvert af kommunens 10 valgsteder en større stemmeboks, hvor der er 
tilgængelighed for kørestolsbrugere ligesom selve pulten til stemmeafgivelse er lavere i denne boks. 
Samtidig er der ved hvert valglokale mulighed for, at man kan afgive sin stemme fra sin bil. Det 
foregår ved, at der kommer to valgforordnede ud til bilen, så man derfra kan afgive sin stemme. Det 
er muligt at ringe på forhånd og aftale, at de valgforordnede kommer ud. Inden valget vil det blive 
annonceret, hvilke telefonnumre der skal ringes for at få denne aftale etableret. Lars Nibelius 
orienterede derefter om, hvordan valglokalerne i øvrigt er tilgængelige på samtlige valgsteder.  
 
Vedrørende brevafstemning er der åbent for brevafstemning frem til lørdagen før valget. Der er 
åbent for brevafstemning nu, men først fra den 22. oktober vil den endelige liste med kandidaterne 
være til rådighed. Der afgives brevstemme efter individuel aftale på plejehjemmene og der vil være 
mulighed for at afgive brevstemme på dagcentrene.  Det er også muligt at få et personligt 
hjemmebesøg med henblik på at kunne afgive brevstemme. Sidste valg benyttede ca. 300 borgere 
sig af dette tilbud.  
 
Handicaprådet stillede uddybende spørgsmål til, hvordan borgere på kommunens tilbud til 
handicappede herunder psykisk svækkede borgere kan få støtte i stemmeafgivelse ligesom det blev 
foreslået, at biblioteket som led i deres oplæsningstilbud også oplæser kandidatlisten.  
 
  



 
2. Opsamling Borgermøde den 29. august vedrørende handicappolitikken  
På baggrund af det afholdte borgermøde drøftede Handicaprådet oplevelser og erfaringer, idet der 
blandt andet blev benyttet en ny form på mødet. Der var oplevelser af gode drøftelser, hvor den nye 
form for afsæt for dialog fungerede godt. Der var oplevelser af drøftelser, der bar præg af 
enkeltsagsdiskussioner og hvor det kunne være en udfordring at opnå en generel drøftelse, som 
vejen ind til kommende tiltag i handleplanen. Det blev drøftet, hvordan der uvilkårligt vil komme 
enkeltsager og er behov for til en start at drøfte de problemstillinger, der optager den enkelte inden 
der kan drøftes mere generelle tilgange og tiltag i forhold til en ny handicappolitik.  
 
Forventningerne til igangsættende oplæg i hver gruppe blev ikke helt indfriet. Der var en 
forhåbning om, at det var muligt at sige mere om, hvor og hvordan der via kommunens øvrige 
politikker, strategier og udviklingsarbejde påtænkes initiativer, der samtidig tager fat på de nye 
målsætninger fra Handicappolitikken. Det var ikke muligt, idet opgaveområderne i kommunen ikke 
er nået lige så langt med at sammentænke tiltagene, som forventet i planlægningsprocessen.  
 
Der blev afslutningsvis takket for referatet fra borgermødet, der opsamlede de mange drøftelser.  
 
3. Status på Handicappolitikken og den kommende handleplan  
Steen Suhr-Knudsen orienterede om, hvordan der på kommunens områder nu arbejdes med og 
kommer forslag til indsatser til den kommende Handleplan for 2014. 
 
Det er forventningen, at Handicaprådet kan få et oplæg til drøftelse på det kommende møde i 
oktober måned, der kan sendes retur til opgaveområderne med bemærkninger fra rådet. Derefter 
sendes Handleplanen til godkendelse i Handicaprådet på december-mødet med henblik på 
forelæggelse politisk for den ny-konstituerede kommunalbestyrelse til februar.  
 
I forlængelse heraf efterspurgte Hans Rasmussen, at der i de mange tilbud, der sendes ud fra 
kommunen, er mere direkte opfordringer og adresse til borgere med handicap. Som eksempel blev 
fremhævet tilbud om ’Sundhed for seniorer’, hvor der også kunne være tilsvarende tilbud målrettet 
og med adresse til borgere med handicap.  
 
Kirsten Kierkegaard orienterede om, hvordan der er fokus på en række sundhedsinitiativer, og hvad 
der ligger bag sundhed for seniorer, der er udvidet over årene og også omfatter ældre med handicap. 
Det blev foreslået at invitere Lise Terkelsen, der er tovholder på sundhed for seniorer til at fortælle 
mere om, hvad der ligger i den indsats. Der var opbakning til at høre mere om tilbuddet for dermed 
at kunne benytte det som afsæt til at arbejde med en handicapvinkel på denne type tiltag.  
 
Hans Rasmussen fremhævede desuden ønsket om nye udviklingstiltag i stil med Min Fritid, så der 
ved en række af tilbud og services bliver tænkt ind, hvordan borgere med handicap kan deltage på 
lige fod med andre. Det vil sige inklusion af alle borgere.  
 
Rådet drøftede herefter på forskellig vis, hvordan målet er, at den nye handicappolitik fører til en 
stærkere bevidsthed om, hvordan handicapmålsætninger indgår i tilbud og services, ligesom det 
bliver synligt for kommunens borgere, hvordan der arbejdes med handicaphensyn.  
 
4. Den borgerrettede pulje har ny ansøgningsrunde med frist 4. november 



Steen Suhr-Knudsen præsenterede, hvordan der vil blive annonceret om muligheden for at søge den 
borgerrettede pulje med frist den 4. november.  
 
Marie Louise Gjern Bistrup foreslog, at der udarbejdes en opsamling med tilbagemelding fra de 
bevilgede projekter. Det skal ikke være i form af en større evaluering fra hvert initiativ, men en kort 
beskrivelse af det gennemførte initiativ og læringspunkter.  
 
5. Orientering fra formanden 

• Nyt fra tilgængelighedsforum 
Hans Rasmussen orienterede om, hvordan der på baggrund af drøftelser i Tilgængelighedsforum vil 
komme et punkt i Handicaprådet om dispensationer og bygningsreglementer. 
 
Jacob Monies orienterede om, hvordan der desuden påtænkes et forslag om udvidede beføjelser til 
Tilgængelighedsforums arbejde med besigtigelsen af kommunale bygninger til også at omfatte 
tilgængelighed på udearealer. 
.  

• Nyt for konference-fronten 
Hans Rasmussen orienterede om sin deltagelse på kick-off for en række af temadage om inklusion, 
der afholdes af Social forskningsinstituttet. På første møde var fokus på præsentation af gængse 
relevante data om inklusion, ligesom der var interessante oplæg fra henholdsvis statsministeren og 
fra CBS. Materiale fra mødet kan ses på http://www.sfi.dk/materiale_fra_konferencen-12157.aspx 
 
Hans Rasmussen orienterede om sin deltagelse i konference om inklusion i folkeskolen, hvor 13 
organisationer deltog. Der var en bred repræsentation og alle deltagende organisationer udtrykte 
støtte i forhold til en tilgang om øget inklusion i folkeskolen. Samtidig var der også en klar 
understregning af problemstillingen med at fastholde specialviden til børn og unge. 
 
Rådet drøftede kort forskellige aspekter af inklusionstiltagene herunder samarbejder mellem 
Uddannelses- og Socialministeriet, brugen af forskellige begreber og oplevelsen af en øget fokus på 
inklusion også fra politisk hold. Der forventes et nyt oplæg om status på Gentofte Kommunes 
inklusionsindsats i folkeskolen på rådsmødet til december.  
 
6. Spørgsmål og orientering fra DH 
Ingen punkter 
 
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
• Orientering om budgetforlig 
Søren Bønløkke orienterede om det indgåede budgetforlig og uddybende områder med særlig 
relevans for Handicaprådet. Det blev blandt andet præsenteret, hvordan der er afsat midler i 
budgetforliget med henblik på at sikre tilgængelighed på campus på Hartmansvej ved 
Ungsdomsskolen.  
 
Der er endvidere afsat et pulje-beløb på 1,5 mio. kr. hvert af de næste 4 år med henblik på at sikre 
de fysisk rammer på skolerne som led i inklusionsindsatsen, så der er mulighed for mere 
individuelle tiltag på de enkelte skoler.  
 
Der ud over er der afsat midler til ’Det gode liv i nye rammer’. Det omfatter ombygning på Bank-
Mikkelsensvej herunder ombygning af både tilbud på voksenområdet, tilbud til børn og dagtilbud 

http://www.sfi.dk/materiale_fra_konferencen-12157.aspx


mv. Der er fra politisk hold rejst ønske om, at der i arbejdet med projektet også arbejdes med 
tilvejebringelse af almene familieboliger i området. Der er tale om et meget stort 
ombygningsprojekt, hvor dele af bebyggelsen ikke kan fornys og derfor foreslås revet ned og 
genopbygget, mens udvalgte bygninger ombygges.  Fx vil Camille-husene fortsat være i samme 
bebyggelse. Der følger nu en involverende proces med blandt andet tilvejebringelse af et 
værdiprogram, der baner vej for en kravsspecifikation og arkitektkonkurrence mv.  
 
Handicaprådet spurgte uddybende ind til ombygningsprocessen og hvorvidt udviklingen i 
kommunernes udbud og efterspørgsel på pladser påvirker processen.  Søren Bønløkke orienterede 
om, hvordan bebyggelsen tilrettelægges til at være fleksibel og kunne imødekomme faglige krav for 
forskellige potentielle brugergrupper, så det er muligt at ændre målgrupper i bygningerne i forhold 
til ændrede fremtidige behov. 
 
Handicaprådet drøftede ønsker til, at der også sikres udendørs rammer for brugerne, der samtidig 
kan invitere til, at andre borgere benytter arealerne.  
 
Den samlede budgetaftale er tilgængelighed på kommunens hjemmeside. 
http://www.gentofte.dk/Om%20kommunen/Nyheder/2013/09/Budgetforlig%202014 
 
• Frikommune-kopi forsøg 
Søren Bønløkke orienterede om de forventede ansøgninger om frikommune kopi-forsøg, der 
forventes afklaret og indsendt inden for de næste to uger.  
 
På beskæftigelsesområdet påtænkes tre mulige forsøg. Det er 
-  ”Dispensation i forhold til forholdstallet mellem ordinære ansatte og personer i 

virksomhedspraktisk og løntilskud i frivillige foreninger” - kopiforsøg Viborg. Formålet er dels 
at udvide mulighederne, at ledige kan afprøve, udvikle og vedligeholde kompetencer med 
relevante arbejdsopgaver og dels at understøtte frivillige organisationer i at øge og/eller udvikle 
sine aktiviteter til gavn for samfundet.  

- ”Socialøkonomisk virksomhed”-  kopiforsøg Viborg). Med henblik på at kunne tilbyde bedre 
adgang til job på særlige vilkår gennem Social Økonomisk Virksomhed.  Målsætningen vil være 
at udvikle et varigt arbejdstilbud til de udsatte borgere, som har store vanskeligheder ift. at få 
beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.  

- ”Smart og smidig administration af transportbevilliger og udbetalinger” -  kopiforsøg Vejle. 
Med henblik på reduceret tidsforbrug på administration, hurtigere og mere direkte 
sagsbehandling, bedre helhedssagsbehandling og en bedre service til den enkelte borger, der får 
færre sagsbehandlere at skulle forholde sig til.  

 
På Social og Sundhedsområdet påtænkes følgende forsøg: 
- ”Forebyggende hjemmebesøg” - kopiforsøg Fredericia. Med henblik på mere differentierede 

hjemmebesøg, så borgere med høj og lav mestringsevne tilgodeses og varierende behov og 
ønsker.  

Der ud over afventer følgende forsøg svar: 
- ”Større fleksibilitet i centres anvendelse af de afgiftsfris busser” -  kopiforsøg Vejle. Skat skal 

behandle et element i forsøget inden der er svar. Samtidig har det vist sig, at nytten af forsøget 
er begrænset, da GK i stigende grad leaser busser. Forsøget er godkendt ligesom Handicaprådet 
tidligere er orienteret.  

http://www.gentofte.dk/Om%20kommunen/Nyheder/2013/09/Budgetforlig%202014


- ”Beboere i botilbuds mulighed for at afholde ferie med kendte ledsagere”, hvor kommunen af 
Socialministeriet er blev bedt om at afgive yderligere oplysninger. Efter flere henvendelser er 
der endnu ikke afgivet svar fra ministeriet. 

 
På Børn, Unge og Fritids området påtænkes følgende: 
-  ”Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler” - 

kopiforsøg Fredensborg og ”Informeret samtykke til tandbehandlinger.  Formålene med 
forsøgene er en bedre brugeroplevet service, da alle børn i en klasse får sundhedssamtaler og 
undersøgelser udført i en sammenhængende periode (ingen børn bliver valgt fra, fordi forældre 
har glemt at give besked om samtykke). Tand- og sundhedsplejen vil bruge mindre af deres tid 
på administrativ opfølgning på informeret samtykke. ”. Forslagene forelægges Børne- og 
Skoleudvalget 16. september.  
 

- Der er sagt ja til forsøg om vederlagsfri fysioterapi.  
-  
Afslutningsvis orienterede Søren Bønløkke om at forsøget vedrørende vederlagsfri fysioterapi har 
fået ja til igangsættelse.  
 
Endelig spurgte Søren Bønløkke til hvorvidt rådet efterspørger andre forsøg? Hans Rasmussen 
orienterede om, hvordan Danske Handicaporganisationer nu inviterer til en fælles konference, men 
det opleves som meget sent i processen i det formulering af ansøgninger fra kommunerne stort set 
er afsluttet.  

 
• Eventuelt 
Jørgen Brødsgaard rejste ønske om mere viden om og hjælp til håndtering af ny tilgang til §41-
bevillinger. Der er med meget kort frist udmeldt til borgere omfattet af bevillingerne, at der ud fra 
revisionsbetragtninger laves om på praksis, så borgerne med meget kort frisk selv skal administrere 
skat, udbetalinger o. lign. Det blev aftalt, at der på næste møde i rådet indkaldes en relevant 
fagperson fra børneområdet til at uddybe de nye regler. 
 
 
 
 


