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Referat fra Handicaprådsmøde mandag d. 18. januar 2016

Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH – Gentofte 
Jacob Monies, DH - Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH – Gentofte
Elisabet Sinding, DH - Gentofte
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed

Fra forvaltningen: 
Thomas Bille, direktør, Social & Sundhed 
Michael Andersen, Pædagogisk leder, Børn og Skole
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift
Jeanette Poulsen, souschef Sociale Institutioner og Familiepleje
Nini Lolle, konsulent Børn og Familie - Myndighed
Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent)

1. Sammenhængende indsats og forældresamarbejde på førskole-området
Pædagogisk leder Michael Andersen indledte med en kort præsentation af organiseringen af indsatsen
for børn i udsatte positioner på dagtilbudsområdet.

Ligesom på skole-området arbejdes der med en organisering kompetencecentre, der har forskellige
specialer. På dagsinstitutionsområdet er der 7 kompetencecentre med i størrelsesorden 60 normerede
pladser. Pladserne tilpasses og afhænger af børnesammensætningen på en given årgang. Det særlige
ved kompetencecentrene er, at alle børn med et handicap - en særlig udfordring - er indskrevet i det
almindelige dagtilbud og derudover kan visiteres med en plads og et givent antal timer fra
Kompetencecentrene.

Herefter uddybede Michael den sammenhængende indsats, der er forankret i tre af de syv centre. Den
sammen hængende indsats har vægt på at udvikle den pædagogiske praksis, så børn i udsatte positioner
kan støttes inden for dagstilbuddenes normale normering. Der arbejdes med kompetenceudvikling både
af ledelse og medarbejdere i institutionerne. I forbindelse med etablering af den sammenhængende
indsats er der samtidig sket en ændring i organiseringen af kommunens støttekorps. Fra tidligere at
være forankret på rådhuset er korpset nu forankret i de tre kompetencecentrene.

Det blev uddybet, hvordan der arbejdes med visitation af børn ud fra en såkaldt Visitation 1 og Visitation
2 praksis. Visitation 1 er visitering af udvikling af pædagogisk praksis. Det er i situationer, hvor leder og
personale oplever udfordringer i forhold til at udøve en inkluderende pædagogisk praksis i forhold til en
børnegruppe. Visitation 2 er visitering af en cpr-relateret indsats.

Handicaprådet spurgte uddybende ind til normeringer og visitationspraksis. Der blev spurgt ind til,
hvordan der blev arbejdet med udfordringen med at nå fra Kompetencecentrene og ud til de mange
tilbud og institutioner, hvor børnene er i dagligdagen. Og der blev spurgt ind til overgangen til skole.
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Det blev uddybet, hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling lokalt. Det blev uddybet, hvordan
der ét år inden barnets overgang til skole tages fat på en dialog og samarbejde med tilbuddet på
skoleområdet. Og det blev uddybet, hvordan overgangen til den nye organisering er sket gradvis, så
børn der har fået en støtte fra korpset på rådhuset har fastholdt denne ordning indtil overgang til skole.
Endelig blev det drøftet, hvad det vil sige, at der visiteres viden frem for hænder. Her blev eksempler på
arbejde med at udvikle og implementere redskaber og tilgange i de konkrete dagstilbud fremhævet.

2. Handleplan 2016
Hans Rasmussen indledte med bemærkning om, hvordan den seneste Handleplan i layout er tilpasset, så
den fungerer bedre for borgere med synshandicap.

Christian orienterede om, hvordan der er sket tilpasninger først og fremmest på succeskriterier og en
yderligere konkretisering af indsatserne. Som noget nyt i handleplanen er der estimeret indsatser og
beløb for det følgende år.

Det blev uddybende præsenteret, hvordan Handleplanens fagspecifikke indsatser er udviklet og drøftet i
kommunens respektive opgaveområder samt drøftet i en tværgående arbejdsgruppe med
repræsentanter fra de forskellige opgaveområder. Det samlede og koordinerede oplæg til handleplan er
herefter drøftet med Handicaprådets formandskab inden den endelige forelæggelse i rådet.

Processen fremadrettet er, at Handleplan 2016 - ligesom sundhedspolitikkens handleplan – præsenteres
i direktionen og udsendes derefter til kommentering og godkendelse pr. mail i Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet tilsluttede sig handleplanen uden yderligere kommentarer.

3. Ansøgning til den borgerrettede pulje
Handicaprådet drøftede ansøgning om støtte til store cykeldag. Rådet drøftede herunder målgruppen og
ønsket om at nå bredt ud til potentielle brugere. Det blev både drøftet, hvilke kommunikationskanaler
der med fordel kan benyttes, ligesom det blev drøftet, hvordan frivillige kan medtænkes blandt andet
via en kontakt til Frivillighedscentret. Endelig blev det fremhævet, at puljen støtter engangstilbud og det
fra initiativets side bør indtænkes, hvordan det kan sikres fremadrettet.

Ansøgningen blev imødekommet.

4. Orientering fra formanden

 Tilgængelighedsforum
Formandskabet orienterede om, at der har været oplevet en ændring i tilgangen til
Tilgængelighedsforum herunder hvad Tilgængelighedspuljen skal finansiere. Tilgængelighedstiltag i
Skovshoved havn og finansiering af dette blev fremhævet som eksempel. Formandskabet har derfor
rejst ønske om en drøftelse af kommissoriet, der falder naturligt sammen med, at der er en ny sekretær
for forummet.

 Status tilmeldinger DH-årsmøde
Medlemmerne Hans Rasmussen, Jakob Monies, Elisabet Sinding og Mitzi Reinau deltager.

 Henvendelse til opgaveudvalgene
Der blev orienteret om, at formandskabets forventer at rette henvendelse til de etablerede
opgaveudvalg med henblik på at sikre bedst mulig repræsentation af handicappolitiske aspekter i
opgaveudvalgene. Derudover vil der blive gjort opmærksom på at Handicaprådet er høringsberettiget
ift. handicaprelaterede forhold som opgaveudvalgene måtte behandle og stille forslag om.

 Forslag om forlængelse af Handicappolitikken
Hans orienterede om, hvordan der tænkes sendt en anmodning til kommunalbestyrelsen om en
forlænget periode på et år for den igangværende Handicappolitik. Handicaprådet bakkede op om
opfordringen til forlængelse af politikken med ét år.
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Spørgsmål og orientering fra DH

 Jeanne Toxværd spurgte Handicaprådet, hvorvidt de er orienteret om et nyt Kompetencecenter på
Gersonsvej under Søgaardsskolen. Det blev besluttet, at kontakte forvaltningsområdet for en
orientering på rådets kommende møde.

 Hans Rasmussen spurgte om, hvorvidt der er tanker om fortsat medvirken i frikommune-forsøg? Det
blev aftalt, at der orienteres, når der forelægger nyt om spørgsmålet.

5. Orientering fra forvaltning og fagudvalg

 Orientering om praksisundersøgelse
Kirsten Dennig orienterede om, hvordan Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse baseret
på 98 sager, der gennemgået for, hvordan sagsbehandlingen er administrativt gennemført. I 60 % af
sagerne er vurderingen, at sagerne er fuldstændigt korrekte gennemført, mens det i 40 % af sagerne er
vurderingen, at sagerne ville blive hjemvist og evt. omgjort.

Til undersøgelsen har Gentofte kommune bidraget med 2 sager. Den ene er vurderet korrekt
gennemført mens den anden er blevet vurderet til at skulle hjemvises idet der er ønske fra
Ankestyrelsen om en bredere afdækning. I pågældende sag er borgers ansøgning imødekommet og
borgeren er fuldt tilfreds med den afgørelse, som forvaltningen har truffet. Ankestyrelsen har dog
alligevel ønsket, at sagen skulle have været bredere belyst, inden der er truffet afgørelse. Forvaltningen
tager Ankestyrelsen anbefalinger til efterretning.

Rådet spurgte uddybende ind til og drøftede, hvordan der kan være administrativt korrekt udført
sagsbehandling uden det nødvendigvis betyder, at sagsbehandlingen er udført på en måde, så borgeren
har fået det bedst mulige tilbud. Ligesom der blev spurgt ind og drøftet, hvordan forvaltningen bruger
eksterne revisorer i arbejdet med at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle sagsbehandlingen.

 Orientering om afrapportering vedr. a. Børn og unge med synsnedsættelse og b) Voksne med
kompleks erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen har udmeldt to områder, hvor det er vurderet at være en risiko for en uhensigtsmæssig
afspecialisering eller risiko for at de nødvendige tilbud til målgruppen ikke eksisterer. Det er børn og
unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Kirsten Dennig og Jeanette Poulsen orienterede kort om, hvad der kendetegner området og
rapporteringen. Som det ser ud i øjeblikket er der den faglighed og kapacitet, der skal til, men der er
indenfor begge områder behov for at følge udviklingen.

Hans Rasmussen udtrykte stor bekymring for, om der fremadrettet vil være tilstrækkelige kompetencer
på områderne og en bekymring i forhold til Socialstyrelsen og regionernes proces, der opleves meget
langstrakt.

Rådet spurgte uddybende ind til oplevelsen af behovet i Gentofte kommune. Ninni Lolle informerede
uddybende om behovet for tilbud til børn med synsnedsættelse i Gentofte kommune, hvor der pt. er 27
børn med behov. Kirsten Dennig informerede om, at Gentofte Kommune har en hjerneskade-
koordinator, der sammen med især Tranehaven sikrer en tæt opfølgning på de sager, der kommer fra
sygehusene med en genoptræningsplan. På Tranehaven har kommunen blandt andet selv både
genoptræningstilbud og logopæd ansat. Det er oplevelsen, at behovet er meget forskelligartet, så der
anvendes flere aktører på området udover Tranehaven. Det gælder blandt andet Center for hjerneskade
og andre kommunikationscentre. Den største bekymring og udfordring blev oplevet at være i forhold til
at sikre ledige botilbudspladser, når et specialiseret behov opstår. Det blev drøftet, hvordan der er
behov for samarbejde mellem kommunerne, for bedre at dække det specialiserede behov. Ligesom det
blev drøftet, at der skal samarbejdes på tværs af kommuner, hvis der fx skal etableres specialiserede
botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade.
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 Principper for kvalitetsstandarder
Thomas Bille orienterede om hvordan der, med afsæt i den nye politiske arbejdsform, pågår et arbejde i
Socialudvalget med henblik på en ændret tilgang til behandling og godkendelse af kvalitetsstandarder og
ydelsesbeskrivelser på Social og Sundhedsområdet. Udkast til principper for kvalitetsstandarder og
ydelsesbeskrivelser blev drøftet. Der blev herunder drøftet, hvad den nye tilgang bidrager med og/eller
giver af udfordringer i det politiske og i det administrative arbejde på området. Handicaprådet havde
ikke specifikke bemærkninger til principperne.

 Overgang til ny socialdirektør

Hans Rasmussen indledte punktet med en stor tak til Thomas Bille for støtte og samarbejde. Thomas
kvitterede for det konstruktive samarbejde med formandskabet.

I den kommende periode - indtil en ny direktør er på plads - vil Elsebet Schulz varetage rollen som
direkte sparringspartner og deltager i formøder og mødeplanlægning samt være ankerperson ved behov
for yderligere afklaring.

6. Eventuelt

Ingen punkter.


