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Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH – Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Jan Voltelen, DH – Gentofte 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH – Gentofte 
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen  
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 
Michael Holst, Planchef, Teknik og Miljø  
Kirsten Dennig, Afdelingschef, Social og Handicap myndighed, Social og Sundhed 
 
Fra forvaltningen: 
Thomas Bille, Direktør, Social & Sundhed 
Lone Gladbo, Direktør, Kultur og Bibliotek 
Carsten Pedersen, Indkøbskonsulent, Indkøb, Økonomi 
Birgitte Ring Dahl, Sundhedsfaglig Konsulent, Pleje og Sundhed, Social og Sundhed 
Lina Cicko, Visitator, Visitationen, Social og Sundhed 
Charlotte Fritz-Hansen, Leder, Visitationen, Social og Sundhed 
Elsebet Schultz, Afdelingschef, Social og Handicap Drift, Social og Sundhed 
Christian Madsen, Chefkonsulent vedr. fritid og handicap, Børn, Unge og Fritid  
Lasse Dreboldt Olsen, Projektmedarbejder, Børn, Unge og Fritid (referent) 
 
Afbud: 
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen 
Jacob Monies, DH – Gentofte 
 
 

1. Kultur og bibliotek v. Lone Gladbo  
 
Lone Gladbo var inviteret ind for at fortælle om Kultur og Bibliotek og om de handicappolitiske indsatser, 
der er i gang på området. 
 
Indledningsvist beskrev Lone Gladbo biblioteket som det åbne rum, hvor der er plads til alle mennesker. 
Der bliver ikke lavet forskel på folk og alle får den hjælp de har brug for. 
 
Der er for tiden en målrettet indsats til borgere med dysleksi (ordblindhed). Blandt andet er der blevet 
installeret CDord på alle computere på bibliotekerne i Gentofte Kommune. Der er også lektiecaféer 
målrettet børn og unge med dysleksi. Der er planer om at etablere en mentorordning for unge med 
dysleksi, der gerne vil studere. 
Lone Gladbo spurgte om der kan etableres et samarbejde med blinde førerhunde, hvor børn med dysleksi 
kan læse op for dem. Ordningen fungerer i Fredericia Kommune til stor glæde for både blinde og børn med 
dysleksi 
 

 
 

26. november 2014 
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Handicaprådet efterspurgte muligheden for arrangementer på bosteder, hvilket Lone Gladbo tilkendegav, 
at det er en mulighed at se nærmere på flere kulturelle aktiviteter på bostederne i forbindelse med 
prioriteringen af handleplanerne for handicappolitikken. 
 

2. Handicaphjælpemidler v. Carsten Pedersen 
 
Carsten Pedersen var, sammen med Lina Cicko og Birgitte Ring Dahl, i Handicaprådet for at præsentere et 
genudbud af seks hjælpemidler. Det foregår i samarbejde med ni andre kommuner. Hjælpemidlerne i 
udbud er standartprodukter, som altid findes på hjælpemiddelsdepotet.  
 
I det følgende er handicaprådets kommentarer tilknyttet det specifikke hjælpemiddel: 
 
Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol 
 
Elisabet Sinding gav udtryk for, at det måske kunne være en idé at finde nogle kørestole, som er lidt lettere, 
da denne type stol generelt kan være tung. 
 
Manuel kørestol med krydsramme  
 
Jørgen Brødsgård Thomsen gjorde opmærksom på, at der er mulighed for, at tilslutte et batteri til disse 
kørestole. Selvom disse er dyre kunne det være godt med muligheden for at tilslutte sådan et batteri.  
 
Elektrisk indstillelig plejeseng  
 
Ingen kommentarer 
 
Stationær personløfter og skinner til montering på væg og loft  
 
Ingen kommentarer 
 
Stationært fritstående skinnesystem 
 
Ingen kommentarer 
 
Sejl til mobil - og stationær personløfter 
 
Ingen kommentarer 
 
 

3. Reetablering af bolig v. Charlotte Fritz-Hansen 
 
Charlotte Fritz-Hansen var inviteret ind til at holde et kort oplæg om reglerne vedrørende reetablering af 
bolig. 
 
De grundlæggende regler er, at hvis en borger bor i ejerbolig skal borgeren selv reetablere boligen. 
Andelsboliger reetableres i udgangspunktet ikke. Der reetableres som udgangspunkt i lejebolig. Aftalen om 
reetablering skal fremgå af bevillingen og indeholde en beskrivelse af, hvordan reetableringen skal udføres 
og foregå. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at reetablering som udgangspunkt omfatter 
nedtagning af mur og nagelfaste boligindretninger samt fyldning af huller. Såfremt at der ønskes yderligere 
reetablering, er det at betragte som almindelig vedligeholdelse og forbedring af boligen, som påhviler lejer 
selv.  
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Reetableringen omfatter usædvanlige spor. Det betyder, at reetableringen ikke dækker almindelige huller, 
som ved opsætning af lamper og billeder. 
 
Om etablering af nye hjælpemidler skal lejer selv aftale med udlejer – er det på fællesareal kontakter 
kommunen udlejer. 
 
Der er i gang med at blive udarbejdet to pjecer, der adresserer overstående problemstillinger. 
 

 
4. Strandlund v. Charlotte Fritz-Hansen 

 
Der er nye visitationskriterier for Strandlund, som trådte i kraft d. 1. juli i år. I den forbindelse var Charlotte 
Fritz-Hansen inviteret ind for at give et statusoplæg om Strandlund.  
 
Siden 1. juli 2014 har 12 borgere fået boligtilbud på Strandlund og der er 7. oktober 2014 10 borgere på 
venteliste, der specifikt ønsker Strandlund og 3 borgere der har Strandlund som et af flere ønsker for en 
ældrebolig. 1 borger vil skulle revurderes før et boligtilbud grundet diagnosticeret demenssygdom. 
 
Ifølge forretningsfører Eric Tingleff på Strandlund er der sket en mærkbar ændring siden 1. juli 2014 i 
forhold til nye borgere på Strandlund. Eric oplever de nye borgere mere velfungerende og noget yngre 
hvilket giver mere liv i fællesområderne hvilket bestyrelsen har vægtet og lagt mærke til.  
 
Elisabet Sinding spurgte ind til, om hvis en borger, der bor på Strandlund, eksempelvis skal bruge kørestol, 
så er det ikke muligt at flytte borgeren til en anden bolig, hvis borgeren ikke ønsker det. Dette bekræftede 
Charlotte Fritz-Hansen, da borgeren er beskyttet under lejeloven. 
 
 

5.     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 for kompenserende specialundervisning 

Elisabet Sinding spurgte ind til, om Gentofte Kommune kunne vælge at afbryde et undervisningsforløb helt. 
Kirsten Dennig svarede, at det ikke har været aktuelt, men er der en faglig vurdering, som viser, at borgeren 
ikke profiterer af undervisningen vil det være naturligt at undersøge om der skal sættes en anden indsats i 
gang. 

Hans Rasmussen fremhævede vigtigheden ikke at diskvalificere vedligeholdelsestræning, da denne også 
kan indeholde udviklingselementer, fx brug af ny blindestok eller undervisning i et nyt elektronisk 
hjælpemiddel. 
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Kvalitetsstandard for krisecentre § 109 

Handicaprådet ser muligheder i, at lave en indsats for borgere med handicap på kvindekrisecentret.  

Kvalitetsstandard for merudgifter § 100  

Handicaprådet udtrykte bekymring for, at denne standard kun dækker folk mellem 18 og folkepension, da 
der stadig kan være brug for denne ydelse efter en borger er gået på pension. Herudover ville Hans 
Rasmussen fremsende en bemærkning fra Jakob i forhold til indholdet. 

 
6. Høring af ydelsesbeskrivelser v. Elsebet Schultz 

 
Ydelsesbeskrivelserne fastsætter kvalitetsniveauet på kommunens tilbud ved at specificere de ydelser, der 
er omfattet af taksten og som tilbuddet leverer. Ydelsesbeskrivelserne beskriver blandt andet de enkelte 
tilbuds målgruppe, antal pladser, faglig referenceramme, ydelsens indhold, omfang og takst (og er dermed 
et katalog, hvori de enkelte tilbud kan afgrænse deres faglighed og ydelse). Hermed sikres det, at borgerne 
tildeles det tilbud, der passer bedst til den enkelte ud fra en konkret og individuel vurdering. 
  
Ydelsesbeskrivelserne er ikke udarbejdet med borgerne som målgruppe men er et professionelt værktøj til 
ledere og sagsbehandlerne, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området. 
 
Generelle kommentarer fra Handicaprådet om ydelsesbeskrivelser 
 
Jeanne Toxværd udtrykte en bekymring for, at der er mulighed for at nedsætte nogle af aktivitets- og 
støtteydelserne fra fire dage til tre dage om ugen, hvortil Kirsten Dennig svarede, at dette ikke var en ønske 
fra forvaltningen og det kun kan ske ved en politisk beslutning. 
 
Jan Chr. Mollerup fremhævede behovet for en pårørendepolitik, som ville været et godt supplement til 
ydelsesbeskrivelserne. 
 
Ydelsesbeskrivelse § 85 Hyldebo og Mosebuen 
 
Om Hyldebo og Mosebuen kunne det være godt med at indfære et akutnummer til en nattevagt, hvilket 
Elsebet Schultz godt kunne se en fordel i. Bekymringen er, at det ikke skal komme til udtryk i 
ydelsesbeskrivelsen at der er tale om et døgntilbud, da Hyldebo og Mosebuen ikke er døgntilbud. 
 
Ydelsesbeskrivelse § 85 Josephinehøj 
 
Ingen kommentarer 
Ydelsesbeskrivelse § 85 Skelvej 
 
Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse § 85 Udeteamet under Hjemmevejlederteamet 
 
Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse § 103 Gentofte Håndarbejdsværksted 
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Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse § 104 Birkegården 
 
Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse § 104 Blindenetværket 
 
Ingen Kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse § 104 BMV 20-22 
 
og 
 
Ydelsesbeskrivelse § 104 BMV 24-28 
 
Hans Rasmussen udtrykte bekymring for formuleringerne om udviklingsniveau blandt beboerne på Bank 
Mikkelsens vej-tilbuddene. Der burde være både mental OG fysisk vurdering af borgernes tilstand. 
 
Ydelsesbeskrivelse § 104 Klub Kildebakken 
 
Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse § 107 Callisensvej 
 
Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse § 107 Øresundshøj 
 
Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse § 108 Blindenetværket 
 
Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse § 108 Blomsterhusene 
 
Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse § 108 BMV 24-28 
 
Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelser § 108 BMV 20-22 
 
Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse § 110 Overførstergården 
 
Ingen kommentarer 
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7. Årsrapport vedr. tilsyn og magtanvendelse v. Elsebet Schultz og Kirsten Dennig 

Social & Handicap Myndighed fremlægger én gang årligt resultatet af de gennemførte tilsyn på 
voksenhandicapområdet for Gentofte Kommunes Socialudvalg. Tilsynet skal sikre retssikkerheden for en 
gruppe borgere, der i mange tilfælde ikke selv er i stand til at stille krav eller forsvare egne rettigheder. 
Tilsynet skal belyse om hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Endeligt skal 
tilsynet skabe grundlag for en konstruktiv dialog mellem dem, der bestiller en opgave 
(myndighedsfunktionen) og dem, der fører den ud i livet (driftsafdelingen og de decentrale enheder, dvs. 
tilbuddene), med det formål at sikre kvaliteten i opgaveløsningen. 

Ansvaret for gennemførelse af tilsyn med dag– og døgntilbud på voksenhandicapområdet var i 2013 
placeret hos Social & Handicap Myndighed. Samme afdeling varetager endvidere sager vedrørende 
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet.  
Også i 2013 benyttede Social & Handicap Myndighed en ekstern leverandør (BDO Kommunernes revision) 
til at gennemføre tilsyn på 17 af kommunens dag – og døgntilbud. 
  
Ud fra rapportens resultater er der igennem de seneste år sket et markant fald af bemærkninger, 
anbefalinger og anbefalinger med påbud. Der er i 2013 ikke kommet bemærkninger, der er kommet 7 
anbefalinger og ingen anbefalinger med påbud. Der er blevet sat procedure i værk på alle indkomne 
anbefalinger. 
  
Jan Chr. Mollerup spurgte ind til, om alle tilsyn er anmeldte, hvortil Kirsten Dennig svarede, at der ikke har 
været anledning til at lave uanmeldte tilsyn. Dog kan der komme uanmeldte tilsyn i indeværende år, hvor 
tilsynet med botilbuddene er overgået til Socialtilsynet, der varetages fra Frederiksberg Kommune. 
 
 

8. Orientering fra formanden 
 
- Hans Rasmussen er af Kommunalbestyrelsen, sammen med Hans Toft, Bente Frimodt-Møller, Pia Nyring, 
Anne Hjort Marie-Louise Andreassen, Mogens Westergård og 3 fagdommere udpeget til den 
dommerkomite, som skal vurdere de indkomne bidrag til arkitektkonkurrencen af ’Det nye liv – I nye 
rammer’. 
- Syv medlemmer af handicaprådet og supplanter, samt sekretæren vil deltage i en workshop, arrangeret af 
Socialstyrelsen, d. 20. november i København. 
- Tilgængelighedsforum vil gerne besigtige Gentoftegade efter at gaden er blevet renoveret. 
- Der vil d. 6. november være en markedsdag på Gentofte Rådhus, som omhandler aktivitetstilbud til børn 
og unge med særlige behov. Link til markedsdagens hjemmeside: Markedsdag d. 6. november. 
 
 

9. Spørgsmål og orientering fra DH – Punktet udsat 
- Genhusning fra Strandlund  

 
10. Orientering fra forvaltning og fagudvalg – Punktet udsat 

- Ferie på botilbud   
 

11. Eventuelt 
Intet 
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