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Referat fra møde i Handicaprådet mandag d. 18. november 2019 

Tilstede 
Jacob Monies, DH Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, DH Gentofte 
Hans Rasmussen, DH Gentofte - stedfortræder 
Elisabet Sinding, DH Gentofte 
Ina Ringgaard Sørensen, DH Gentofte 
Andreas Weidinger, Kommunalbestyrelsen 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen 
Anita Bahnsen, chef, Social & Handicap Myndighed 

Michael Holst, planchef, Plan og Byg 

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed 
Ulla Darre, Chef for Børns sundhed og forebyggelse, Sociale Institutioner og Familiepleje 
Helle Wagner, økonomidirektør, Økonomi 
Christian Madsen, chefkonsulent, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
Berit Rask, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent) 

1. Vejen til det gode Handicaprådsarbejde – opgaver og roller 
Jacob Monies introducere en fælles drøftelse mellem medlemmerne i Handicaprådet. Indledningsvis var 
udsendt vedtægter og forretningsorden. Rådet er lovbestemt med en rådgivende rolle og har fungeret 
siden 2006. Jacob understregede betydningen af, at alle medlemmer i rådet - fra både DH Gentofte, 
Kommunalbestyrelse og forvaltning - har et ligestillet ansvar for at udfylde Handicapråds formål. 
Herefter drøftede medlemmerne, hvorfor de deltager i rådsarbejdet, deres oplevelse af egen rolle og 
hvad de især gerne vil bidrage med i rådsarbejdet. Efterfulgt af en drøftelse af, hvad det vigtigste er 
rådet har bidraget med de seneste år og hvad der opleves vigtig fremadrettet. Blandt mange input og 
bidrag blev især Handicappolitikkens betydning for retningsgivende og de årlige konkrete handleplaner 
fremhævet som særligt betydende og en mulighed for ud over rådgivningsfunktionen at være mere 
konkret ift. at iværksætte handlinger og se resultater.  

2. Den sundhedsfaglige indsats på det specialiserede børneområde 
Ulla Darre deltog med et oplæg om sundhedsperspektiver på det specialiserede børneområde. Et oplæg 
i forlængelse af rådets interesse for sundhedstiltag på voksenområdet. Det blev introduceret, hvordan 
der også her er særlig opmærksomhed og tiltag i forhold til at leve op til kravene fra styrelsen for 
patientsikkerhed og det risikobaserede tilsyn. Camillehusene og Broen har haft besøg af tilsynet. Efter 
en udviklingsproces på Camillehusene er der nu alene problemer af mindre betydning. Det blev 
præsenteret, hvordan det er meget detaljerede og konkrete bemærkninger, som det er forventeligt at 
modtage ved denne type tilsyn.  

Herefter uddybede Ulla Darre, hvordan der på Broen arbejdes med det såkaldte dobbelt KRAM. KRAM 
har i mange år handlet om indsatser i forhold til kost, rygning, alkohol og motion. Men i et 
helhedsperspektiv og for at opnå bedre mental sundhed og understøtte det forebyggende arbejdes der 
via det dobbelt KRAM også med kompetencer, relationer, accept og mestring som vejen til bedre 
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sundhed. To konkrete redskaber til dialog mellem personaler og mellem borgere og personaler blev 
præsenteret.  

Handicaprådet takkede for præsentationen. Herefter blev der spurgt ind til inddragelse og ansvar hos 
forældre og pårørende. Ulla Darre uddybede, hvordan det er en del af dialog, indsats og samarbejdet 
om børn og unge. Men omfanget afhænger dels af hvilke børn og unge der er tale om, hvorvidt de er 
anbragte og/eller over 18 år. Rådet spurgte ind til snitflader til region og psykiatri i sundhedsarbejdet. 
Det er en del af arbejdet, når der er behandlingskrævende sundhedsbehov, mens den mere praktiske 
hverdagsindsats foregår i kommunalt regi.  

3. Kommunens indsats som arbejdsplads ift. arbejdsliv  
I forbindelse med Handicaprådets opmærksomhed på beskæftigelse af borgere med fleksjob deltog 
Helle Wagner med en præsentation af fleksjobbere på Gentofte Kommunes arbejdspladser. Rammer og 
omfang blev præsenteret og herunder, hvordan kommunes personalepolitik understregner ønsket om 
og betydningen af en mangfoldig arbejdsplads med respekt og forståelse for forskelligheder. Set over de 
seneste 5 år er der i Gentofte kommune årligt beskæftiget i størrelsesorden 110-120 fleksjobbere. Typer 
af fleksjob, vejen til fleksjob og kommunens indsats for at fastholde medarbejdere, der af forskellige 
årsag mister dele af arbejdsevnen blev præsenteret. Helle Wagner uddybede, hvor Gentofte kommune i 
benchmark med andre kommuner er godt placeret ift. at beskæftige fleksjobbere. Præsentationen 
vedlægges referatet for specificering af tal. 

Handicaprådet spurgte uddybende ind, dels til indsatsen for at fastholde fleksjobbere og dels indsatsen 
for at skabe og tiltrække fleksjobbere. Det blev drøftet, hvordan Jobcentret arbejder med tiltag der skal 
øge beskæftigelsen. Handicaprådet spurgte ligeledes ind til, hvor mange fleksjobbere der er ansat på 
rådhuset, og hvorvidt der er tale om minifleksjob eller halvtidsfleksjob. Det var ikke muligt at besvare på 
mødet. Afslutningsvis blev Jobcentrets anerkendte Refleks indsats blev fremhævet. Handicaprådet 
takkede for præsentationen.  

I forlængelse af mødet er spørgsmålene rejst på mødet afdækket og referatet tilføjet følgende 
besvarelse: I 2019 er 24 ud af 113 fleksjobbere ansat på Rådhuset. I 2019 var 6 fleksjobbere ud af de 113 
ansat i mini fleksjob (Et mini fleksjob er mindre end 10 timers ansættelse om ugen.) I 2019 arbejdede 35 
fleksjobbere ud af 113 mere end 18,5 time pr. uge. 

4. Opsamling Handleplan 2019  
Christian Madsen gennemgik den udsendte opfølgning på Handleplan 2019. Det blev gennemgået, hvad 
der ligger til grund for de indsatser, der er markeret med gul og rød markering. Der ligger forskellige 
årsager bag; nogle behov har ændret sig undervejs, tiltag er justeret, lukket eller sendes til Handleplan 
2020. I forhold til samlet forbrug blev det bemærket, at flere tiltag udestår af afregne deres 
igangværende indsats. Samlet set er der et forventet mindre forbrug i størrelsesorden ca. 400.000 kr. 
Det er især den borgerrettede pulje, der i indeværende år ikke udnyttes.  

5. Ansøgning til den borgerrettede pulje; Fodbold styrker livskvaliteten 
Ansøgningen blev gennemgået. Det blev drøftet, hvorvidt sådan en type ansøgning kan opnå støtte fra 
puljer på folkeoplysningsområdet. Det er givet vis muligt.  
Handicaprådet besluttede at imødekomme den samlede ansøgning. 

6. Orientering fra formanden 
 Kommunikation 
o En artikel med formanden bringes i Gentofte Lige Nu. Opmærksomhed på artikler og muligheder i 

en fast rubrik. Drøftet ønske om udbredelse. Forslag om rubrik om opsat teleslynge i Byens Hus 
o Kommunikationstiltaget vedrørende Lift i Skovshoved havn er nu også bragt i Bådmagasinet 
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 Handlingsplanen 2020 
Formandskabet har haft møde med Christian Madsen. Det er klarlagt, hvordan rådet inddrages og 
har mulighed for at tage stilling til Handleplan 2020, når den fremlægges først i det nye år. 

 Tilbagemelding fra konference om Ulighed i Sundhed fra Jan Mollerup. Danske Regioner havde 
arrangeret konferencen med deltagelse fra regering, universiteter organisationer mm. Der blev 
fremlagt mange data og forslag vedr. ulighed - se Link til pp danske regioners hjemmeside. Fra en 
Gentofte-vinkel var det vigtigt, at Danske Regioner indledningsvist bla. spillede ud med et forslag om 
indførelse af et sundhedscheck på bostederne. 

 Tema-aften om Sociale tilsyn afholdt i Lyngby. Elisabet, Mitzi, Hans, Jan og Jacob deltog. Det var en 
meget oplysende aften, som tegnede et meget fint billede af det sociale tilsyns opdrag, måde at 
arbejde på, muligheder, begrænsninger og samarbejde med andre tilsyn. 

 Interview mhp. publikation fra Det Centrale Handicapråd. Christian Madsen og Jacob Monies er 
blevet interviewet af en medarbejder fra Det Centrale Handicapråd, der har påbegyndt et arbejde 
med en publikation om kommunale handicappolitikker. Publikationen skal fungere som inspiration 
til at udvikle og revidere kommunale handicappolitikker. Gentofte kommunens Handicappolitik er – 
sammen med et par andre kommuner udvalgt, fordi den udmærker sig. 

 Opfordring til deltagelse i konference 12. december om Retssikkerhed på det Sociale område 

7. Orientering og spørgsmål fra DH medlemmer 
 Forslag om uddeling af en årlig Handicappris blev præsenteret af Elisabet Sinding. Det blev 

fremhævet som en god mulighed for at skabe vigtig synlighed for handicapperspektiver og –tiltag, 
ligesom det er en god anledning til at hylde det særlige initiativ. Det blev understreget, at det er 
ønsket, at prisen alene uddeles, når der er noget at honorere. Prisen må ikke udvandes. Prisen skal 
tænkes bredt, så den både kan tildeles organisationer, institutioner og enkeltpersoner, der har 
medvirket til at gøre en særlig indsats for mennesker med handicap. Ønsket er at uddele prisen på 
Handicapdagen 3. december. Der var opbakning til at gå videre med ideen. Næste skridt er at 
formandskabet kontakter borgmesteren vedrørende ønsket.  

 Spørgsmål om budget og vejen til at finde de tidligere omtalte 35. mio. kr. Helene Rasmussen 
henviste til tidligere præsentation, og hvordan midlerne er fundet dels via mindreforbrug og dels via 
forbrugsopbremsning i kommunen. Pengene er fundet via en opbremsning i forbruget generelt, så 
der udvises tilbageholdenhed med bl.a. indkøb, kurser, uddannelse og besættelse af vakante 
stillinger. Initiativerne følges nøje, så der sker den nødvendige tilpasning uden uhensigtsmæssige 
konsekvenser for den løbende drift og service for borgerne.  For det kommende år bidrager aftalen 
mellem regionen og KL med i størrelsesorden 23 mio. kr. Der blev i forlængelse heraf spurgt 
yderligere ind til den tidligere annoncerede konsulentundersøgelse af det specialiserede område. 
Det blev uddybet, at arbejdet er påbegyndt af konsulenter fra PWC, der har særlige kompetence på 
dette område. Konklusioner fra arbejdet forventes forelagt de stående politiske udvalg til februar 
2020.  

 Spørgsmål om praksis hos Center for Syn- og Kommunikation og hvorvidt der er tale om en 
ny servicekontrakt. Jacob Monies præsenterede det fremsendte svar. Der er ikke indgået en ny 
serviceaftale. Hvis man er berettiget til en pc og dermed et hjælpemidler der knyttet sig til SEL §112, 
bruger Kommunikationscentret ikke borgerens egen pc, da de ønsker at vide og kunne stå inde for, 
hvad der kan køre og installeres. Det blev drøftet, hvordan det er en udfordring for mange brugere 
og kommunen bør opfordre centeret til tydelig og mere retvisende kommunikation om dette.  

 Spørgsmål til Alkoholbehandling for udviklingshæmmede i egen bolig - inspireret af Viborg 
eksempel. Anita Bahnsen besvarede, at det er et sjældent erfaret problem blandt borgergruppen i 
Gentofte Kommune. Når det opleves som et problem er indsatsen individuel og følges tæt. Aktuelt 
er der 3 borgere henvist til forløb. Det blev drøftet at alkoholisme ofte er en skjult last. Men ift. 
denne målgruppe opleves det som en synlig problemstilling.  

https://www.regioner.dk/services/arrangementer/tidligere-arrangementer/sundhed-for-alle-2019
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8. Orientering fra KB medlemmer  
Ingen aktuelle emner. 

9. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Kvartalsredegørelsen er udsendt til orientering.  

10. Eventuelt  
Ingen punkter. 
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