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Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH – Gentofte 
Jan Voltelen, DH - Gentofte  
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH – Gentofte  
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen  
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 
Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen 
Kirsten Dennig, Afdelingschef, Social og Handicap myndighed, Social og Sundhed 
Claus Kofod Robl, Park og vejchef, Teknik og Miljø 
 
Fra forvaltningen: 
Steen Suhr-Knudsen, Projektchef, Børn, Unge og fritid 
Thomas Bille, Vicedirektør, Social & Sundhed 
Lasse Dreboldt Olsen, Projektmedarbejder, Børn, Unge og Fritid (referent) 
Christian Madsen, Idrætskonsulent, Fritid  
Dorthe Bjerring Friis-Vigh, Indkøbskonsulent, Økonomi - indkøb 
Kirstine Hartvig Mahler, Konsulent, Kvalitet og udvikling 
Marianne Bredesgaard, Indkøbskonsulent, Økonomi - indkøb 
 
Afbud: 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen  
 
 
1. Oplæg om det handicappolitiske arbejde v. Steen Suhr-Knudsen 
 
Steen Suhr-Knudsen præsenterede årshjulet for arbejdet med handicappolitikken og redegjorde 
samtidigt for udarbejdelsen af de årlige handleplaner. Det handicappolitiske arbejde er tværfagligt 
på tværs af alle opgaveområder og har derfor relevans i hele Gentofte Kommune. 
 
 
2. Opfølgning på Handicappolitikkens handleplan 2014 v. Steen Suhr-Knudsen 

 
Dette er den første opfølgning på handleplan 2014.  

 
Planen indeholder 31 mål. Af disse er: 
Gennemført: 5 
I gang: 15 
Ej påbegyndt: 11 

 

 
 

2. september 2014 
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Ud af 35 succeskriterier er: 
I høj grad opfyldt: 8 
I nogen grad opfyldt: 11 
I mindre grad opfyldt: 5 
Ikke påbegyndt: 11 
 
Vurderingen er, at handleplansarbejdet er godt i gang. Det blev understreget, at opfølgningen der 
danner grundlag for afrapporteringen er udarbejdet ca. to måneder efter at handleplanen blev 
vedtaget i kommunalbestyrelsen og således skal ses i det lys. 
Der blev stillet en række konkrete spørgsmål til de enkelte indsatser og status på disse som Steen 
Suhr besvarede. Steen følger desuden op på et mindre antal spørgsmål der ikke kunne besvares på 
mødet med henblik på at melde tilbage til Handicaprådet herom på næste møde. 

 
3. Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2015 v. Thomas Bille 

 
Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal blandt andet sikre 
fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte 
område for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og 
specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.   

 
Rammeaftalen skal politisk vedtages i Kommunalbestyrelsen til september med virkning fra den 
første januar 2015. 

 
Handicaprådet havde ingen bemærkninger. 

  
 

Høring af kvalitetsstandarter v. Kirsten Dennig 
 

 
Kvalitetsstandarderne har siden 2010 haft til formål at beskrive kommunens politisk besluttede 
serviceniveau. Et serviceniveau beskriver indholdet og omfanget af de tilbud og ydelser, en 
kommune som udgangspunkt tilbyder.  
 
Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre ensartethed og tydelighed i visitation til de enkelte 
ydelser. Hermed sikres det, at borgerne behandles ud fra samme kriterier og tilgang, men ud fra 
en konkret og individuel vurdering. Kvalitetsstandarderne er samtidig et arbejdsredskab for ledere 
og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området. 
 
I det følgende fremgår høringssvarene til de enkelte kvalitetsstandarter. 
 
Kvalitetsstandard § 97 ledsageordning 

 
Denne kvalitetsstandard henvender sig kun til borgere over 67 år. Handicaprådet ønsker gerne 
kvalitetsstandarten udvidet til borgere over 67 år, og henviser til at der er kommuner, der har 
tilbudt ordningen til borger op til 70 år på forsøgsbasis.  
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Kvalitetsstandard § 99 støtte-kontaktpersonordning 
 

Handicaprådet havde ingen kommentarer. 
 

 
Kvalitetsstandard § 102 speciel behandlingsmæssig bistand 

 
Handicaprådet havde ingen kommentarer. 

 
 
Kvalitetsstandard § 104 aktivitets-og samværstilbud 

 
Handicaprådet havde ingen kommentarer. 

 
 
Kvalitetsstandard § 107 midlertidigt botilbud 

 
Handicaprådet havde ingen kommentarer. 
 
Jan Voltelen spurgte ind til hvad længden på et midlertidigt ophold var, hvortil Kirsten Dennig 
svarede, at det gerne var mellem et halvt år og to år. 

 
 
Kvalitetsstandard § 108 længerevarende botilbud 

 
Handicaprådet bemærkede, at de fandt mindstekravet om 15 m2 forholdsvist lille, og ville gerne 
vide om det også var standarden ved køb af pladser. Kirsten Dennig orienterede om, at det var 
standarden for Gentofte Kommunes egne tilbud, og at der er tilbud, der er større. Ved køb i andre 
kommuner anvendes ikke et krav om at boligen skal være på 15 m2. Her er borgeren ude og se 
stedet og hvis borgeren ønsker at bo der, tages der udgangspunkt i dette. 

 
Kvalitetsstandard § 110 midlertidig ophold i bolig 

 
Handicaprådet havde ingen kommentarer. 

 
Kvalitetsstandard for STU 

 
Handicaprådet vil gerne have ændret sætningen: ’Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om 
at afbryde uddannelsen, hvis den unge ikke deltager aktivt i uddannelsen.’ Den giver et 
ekskluderende udtryk om, at den unge ikke har mulighed for at genoptage studiet, hvis den unge 
endnu en gang lever op til aktivitetskravene. 
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4. Høring af kravspecifikation på udbud af voksenbleer v. Marianne Bredesgaard 
 
Udbuddet er lavet sammen med Rudersdal Kommune. Ved udarbejdelsen af kravspecifikationerne 
har der være inddraget brugerrepræsentanter, og herefter er kravspecifikationerne sendt til 
høring i Handicaprådet.  
 
Handicaprådet ønsker at der fremadrettet også vil blive sendt høringsmateriale ud til lokale 
repræsentanter samtidig med, at det bliver sendt ud til brugerrepræsentanterne, så der i højere 
grad også kan blive inddraget vurderinger ud fra lokale forhold. 
 
Handicaprådet ønskede at tilgængelighedsspecifikationerne generelt bliver inddraget i nuværende 
udbud, samt at det indarbejdes i generelle paragraffer i udbudsmateriale omhandlende 
hjælpemidler. 
 
Derudover ytrede handicaprådet ønske om, at der i aftalen med leverandøren indarbejdes 
muligheder for at tillade sortimentsudvikling i aftaleperioden. 

 
 

5. Orientering fra formanden 
 
- Borgermøde 2014 
 
Formanden informerede om status og program for Handicaprådets borgermøde d. 28. august. 
- Supercykelstier og busstoppesteder 

 
Der kommer en kampagne hvor fokus er, hvordan man kan forbedre sikkerheden ved 
busstoppesteder, der ligger ved supercykelstier og cykelstier generelt. 
Hans Rasmussen oplyste at buschaufførerne oplever uheld ved ind og udstigning ved cykelstier. 
Årsagerne til uheldene er i de fleste tilfælde uopmærksomhed fra enten cyklisten eller fra 
passageren. 

 
 
6. Spørgsmål og orientering fra DH 

Ingen 
 
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

Intet 
 

8. Eventuelt 
Intet 


