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Referat fra møde i Handicaprådet den 15. januar 2018 

Til stede 

Jacob Monies, DH Gentofte  

Jan Chr. Mollerup, DH Gentofte  

Ina Ringgard Sørensen, DH Gentofte  

Katia Schierning, DH Gentofte 

Lene Jelstrup, DH Gentofte stedfortræder for Elisabet Sinding 

Bente Frimodt-Møller, kommunalbestyrelsen 

Ole Stephensen, kommunalbestyrelsen  

Søren Kjellerup, chef Sociale Institutioner og Familiepleje 

Michael Holst, planchef  

Fra forvaltningen o.a.  

Helene Rasmussen, socialdirektør Social & Sundhed 

Christian Madsen, chefkonsulent Kultur og Fritid 

Dorthe Friis-Vigh, indkøbschef, Økonomi - Indkøb  

Pernille Bennike, socialformidler Social Handicap Myndighed 

Annemarie Kafling Andersen, fagchef skoleområdet 

Berit Rask, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent) 

Afbud 

Elisabet Sinding, DH Gentofte  

Louise S. Bøttkjær, kommunalbestyrelsen 

1. Handicaprådets årsberetning 2017 
Jacob Monies introducerede beretningen, der indeholder en beskrivelse af rådets virke og giver et 
samlet overblik over emner, høringer osv. behandlet i årets løb. 

Beretningen blev godkendt. 

2. Ny Handicappolitik og status evaluering af Handicappolitikken 2013-2016 
Christian Madsen gav en indledende introduktion til den gældende Handicappolitik 2013-2016, som er 
forlænget til og med 2018 med.  

Christian Madsen præsenterede herefter, hvordan der er en igangværende proces med at evaluere 
handicappolitikken, som blandt andet omfatter spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews. 
Evalueringen vil blive præsenteret for rådet, udvalgte repræsentanter for handicaporganisationerne og 
det tværgående netværk på et temamøde til marts, hvorefter udarbejdelse af den nye handicappolitik 
igangsættes. Det er planen, at rådet drøfter et oplæg til ny politik i juni og den nye politik kan vedtages 
på augustmødet.  

Formand Jacob Monies udtrykte ønske om en større involvering af handicaprådet end de to skitserede 
møder, og det blev aftalt, at formandskabet og Christian Madsen drøfter den videre proces.  

3. Handicappolitikkens Handleplan 2018  
Christian Madsen præsenterede arbejdet med Handicappolitikkens Handleplan, der indeholder en 
række projekter og initiativer, der er med til at omsætte politikken til konkrete handlinger bredt i 
kommunen. Handleplanens initiativer besluttes årligt, men en række af initiativerne er baseret på 2-
årige budgetter. 
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Handicaprådet spurgte ind til i hvilket omfang ideerne til projekter var blevet imødekommet og indgik i 
årets handleplan. Det blev oplyst, at via justering og evt. tidsmæssig forskydning af projekterne var det 
blevet muligt at imødekomme alle ønskerne. 

Handicaprådet drøftede kort handleplanens tilblivelse og indhold med bemærkning og ønske om 
tidligere involvering og mere dialog undervejs i tilblivelsesprocessen samt en større opmærksomhed på, 
om alle initiativer har det ønskede udviklingselement, der anses for vigtigt i handleplanens projekter.  

4. Høring af udbud af ledsageordning  
Dorthe Friis-Vigh og Pernille Bennike introducerede det fremsendte høringsmateriale, der er et 
førstegangsudbud af ledsageordningen i det fælles indkøbssamarbejde SPAR5. Det er udarbejdet med 
involvering af fagkompetencer fra alle kommunerne.  

Handicaprådet spurgte ind til udbuddet og herunder erfaringer fra andre kommuner. Det blev oplyst, at 
Frederiksberg kommune har gode erfaringer, mens der er få andre kommuner, der har erfaringer med 
udbud af ordningen. Det blev præciseret, at det alene er den private del af brugerhjælperordningen, der 
udbydes. Der blev spurgt uddybende ind til selve ordningens virke og herunder spørgsmål om 
forplejning til ledsageren. Det blev oplyst, at det med bevilling af ledsageordningen er muligt at søge om 
forplejning til ledsageren. Det er ikke en del af udbuddet.   

Høringssvar 
Handicaprådet støttede det fremstillede udbudsmateriale for ledsageordningen og fandt det blandt 
andet positivt, at der arbejdes på kortere responstid. Derudover bemærkede rådet, at det kan være 
hensigtsmæssigt kravsspecifikationen ikke blot anfører, at borgerne ikke blot mundtligt, men også 
skriftligt skal kunne bestille og modtage bekræftelse på bestilling af ledsageordningen. Det kan fx være i 
form af en sms-tjeneste.  

5. Høring af produkt fra opgaveudvalg for specialundervisning på skoleområdet 
Annemarie Kafling Andersen, fagchef og leder af det specialpædagogiske område præsenterede 
arbejdet og anbefalingerne fra Opgaveudvalget for specialundervisning på skoleområdet.  

Indledningsvis med en præsentation af kommissoriet for udvalget og hvordan forskning peger på 
fordelen ved at arbejde med folkeskolens fællesskaber, inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer. 
Der er arbejdet med at beskrive de væsentligste dilemmaer, som forældre og elever oplever, når 
fællesskabet på folkeskolerne udfordres. Hvorefter opgaveudvalget har arbejdet med handlemuligheder 
og anbefalinger til skolebestyrelser og kontaktforældregrupper, som kan understøtte arbejdet med den 
enkelte skoles arbejde med inkluderende fællesskaber.  

Opgaveudvalget drøftede fx dilemmaerne: når nogle børn har brug for små fællesskaber andre for store 
fællesskaber, hvordan der kan være forskel på forståelsen af, hvad det vil sige at være med i 
fællesskabet og hvordan der kan være mulighed for både at være med i fællesskabet og mulighed for at 
være i et tilpasset læringsmiljø for den enkelte, der kan kræve at man flyttes ud af fællesskabet.  

Efter dilemmadrøftelsen arbejdede opgaveudvalget med handleanvisninger, der er defineret ud fra den 
fælles struktur og rammer, som forvaltningen kan sikre, hvad den enkelte skole og skolebestyrelse kan 
arbejde med og endelig en idévifte af forslag til, hvordan der kan arbejdes med fællesmøder mellem 
elever og forældre, trivselsgrupper for forældre, samarbejde mellem skoler om børn med særlige behov, 
elevrådets og skolebestyrelsens arbejde med fællesskaber og endelig involvering i trivselsarbejdet 
gennem Fri for Mobberi. 

Handicaprådet spurgte herefter ind til og drøftede forskellige perspektiver på opgaveudvalget 
anbefalinger.  

Handicaprådet udtrykte i høringen generel tilfredshed med det store arbejde fra opgaveudvalget og 
opbakning til det fremlagte samt ros til de mange gode tiltag og placering af ansvar for arbejdet med 
fællesskaber.  
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Handicaprådet efterspurgte mere børneperspektiv i oplægget med eksempler på, hvordan børnene selv 
definerer, hvad fællesskab er og ikke påtvinges en bestemt form for fællesskab. Det blev fx bemærket, 
hvordan det enkelte barn kan have en forståelse af at være med i et fællesskab, selvom vedkommende 
sidder bag en skærm – lidt på afstand af fællesskabet. Der blev opfordret til også at fokusere på 
elevrådsarbejdet og i det regi arbejde med, at der i elevrådet er elever, der repræsenterer børn med 
særlige behov. 

Rådet bemærkede, at der i en realiseringsfase også bør rettes opmærksomhed på, hvordan arbejdet 
med fællesskaber spiller sammen med og bygger bro mellem specialundervisningen på skolerne og den 
del af specialundervisningsmiljøerne, der ikke er på skolens matrikel.  

Handicaprådet bemærkede, at der sprogligt skrives og tales om børn med særlige behov og det kan 
være problematisk, at man via denne sprogbrug favner meget bredt og dermed risikerer at overse eller 
glemme de børn, der har en funktionsnedsættelse og derved er særligt begrænset i at møde 
omverdenen og tage del i fællesskabet, såfremt funktionsnedsættelsen ikke søges kompenseret. 

Handicaprådet bemærkede, at oplægget ikke tydeligt omhandler, hvad man vil gøre for at sikre 
rammerne for, at alle børn kan deltage i fællesskabet. En vigtig forudsætning for en række børn med 
funktionsnedsættelser vil være at blive kompenseret i form af konkrete hjælpemidler og fysisk 
indretning af lærings-miljøerne med skærmning o. lign. Det er altafgørende, at børnenes 
kompensationsbehov drøftes og imødekommes før det giver mening at tale om forældrerollen, 
skolebestyrelsens arbejde og at børnene skal indgå i og bidrage til fællesskaber.  

Endelig opfordrede Handicaprådet til, at idéviften også omfatter oplæg til, hvordan forældrene kan 
drøfte handicapforståelse, idet det ofte er oplevelsen, at børnene har forståelse for hinandens 
forskellighed i fællesskabet, men det kan knibe mere med forståelsen mellem forældrene og derfor 
være vigtig at drøfte, så risiko for eksklusion af forældre indtænkes. 

Handicaprådet afrundede høringen med opbakning til det videre arbejde og ønske om at høre mere om 
realisering af anbefalingerne og resultaterne af indsatsen. 

6. Orientering fra formanden 
 Opgaveudvalg Arkitektur i Gentofte. Orientering om invitation til deltagelse i et tema-møde som 

led i opgaveudvalgets arbejde. Det blev besluttet, at Jacob Monies deltager i mødet.  

 Opgaveudvalg detailhandel. Invitation til tema-møde for opgaveudvalget Detailhandel. Det blev 
besluttet, at Jacob Monies deltager.  

7. Spørgsmål og orientering fra DH 
Jan Mollerup orienterede om spørgsmål til forvaltningen vedrørende statistik over nytilkendelser af 
førtidspension, der forventes orienteret om på et kommende møde i rådet. 

8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
 Orientering om rejsegilde på Bank-Mikkelsens Vej området tirsdag den 30 januar kl. 13.30 

Helene Rasmussen orienterede om, at Handicaprådet er inviteret til rejsegilde for første etape af de 
nybyggede botilbud på Bank Mikkelsens Vej området. 

 Ny afdelingschef for Social & Handicap Myndighed. Efter at have været konstitueret i stillingen 
siden 1. april 2017 er Anita Bahnsen fra 8. januar 2018 udnævnt som afdelingschef for Social & 
Handicap Myndighed.  

 Orientering om status på tilbud til ordblinde. Handicaprådet besluttede at udskyde punktet til et 
senere møde. 

9. Eventuelt 
Ingen punkter. 


