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Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 17. september 2012

Tilstede:
Hans Rasmussen, DH - Gentofte
Jacob Monies, DH - Gentofte
Elisabet Sinding, DH - Gentofte
Hanne Peylecke, DH - Gentofte
Jan Mollerup, DH – Gentofte
Michael Holst, Planchef, Plan og Byg
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen

Fra forvaltningen samt ekstern oplægsholder:
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge og Fritid
Dorthe Bjerring Friis-Vigh, indkøbskonsulent, Økonomi - Indkøb
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift
Nina Petersen, Leder Plan og Projekt, Teknik og Miljø
Berit Rask, konsulent Social & Sundhed, referent

1. Høring af udbud af høretekniske hjælpemidler på Handicaprådsmødet
Dorthe Bjerring Friis-Vigh indledte med kort at præsentere, hvordan kommunen i samarbejde med
en række kommuner sender høretekniske hjælpemidler i udbud. Udbuddet omfatter en rammeaftale
på indkøb og installation af produkter til svært hørehæmmede. Det er et område, der ikke tidligere
har haft en udbudsaftale. Det er valgt at benytte et funktionsudbud som udbudsform. Det giver
mulighed for at leverandører kan byde nye innovative produkter ind i takt med at de udvikles.

Handicaprådet spurgte ind til elementer i materialet herunder, hvad der generelt er modellen for
afvejning af pris, kvalitet og service ved udbud. Ligesom der blev spurgt ind til, hvordan kvalitet
kan beskrives, når der er tale om funktionsudbud.

Dorthe uddybede spørgsmålene herunder at der som udgangspunkt foretages en afvejning, hvor pris
tæller minimum 50 procent. Der kan dog være undtagelser, hvor kvalitet vægtes højere.

Foranlediget af Høreforeningens behandling af udbudsmaterialet bidrog Handicaprådet med input til
tekniske opmærksomhedspunkter i udbuddet, herunder opmærksomhed vedrørende interferens
problematikker og ønske om ekspreshjælp. Der blev endvidere ytret ønske om at udbudsmaterialet
vedrørende sociale klausuler så på om beskæftigelse af handicappede kunne indgå i den
sammenhæng.

2. Høring af nye frikommuneansøgninger
Kirsten Dennig introducerede drøftelsen af det udsendte høringsmateriale med en præsentation af de
ansøgninger, der omfatter Social og Handicapområdet. Kirsten Dennig gennemgik
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hovedelementerne i de respektive ansøgninger og Handicaprådet spurgte ind til og drøftede
enkeltelementer i udvalgte ansøgninger. Følgende ansøgninger blev drøftet nærmere:

 Forsøgstema om borgere med psykiatriske lidelser (herunder forsøg med halfway-houses og
udvidet mulighed for udveksling af oplysninger mellem sektorer). Det blev ved drøftelsen
præciseret at temaet som udgangspunkt omfatter voksne borgere. Marie Louise Gjern Bistrup
gjorde opmærksom på, hvordan temaet med fordel kunne tage fat på, hvordan ventetid for
borgerne udnyttes bedre.

 Etablering af sociale tilbud efter serviceloven (fx opgangsfællesskaber) i almene boliger

 Forsøgstema om speciallæger i kommunale rehabiliteringsteams. Det blev drøftet, hvordan
forslaget ønsker at sikre hurtigere afklaringsforløb og er baseret på positive erfaringer med
lignende tiltag i Gladsaxe kommune. Det blev drøftet, hvilke problemstillinger det kan give
anledning til i forhold til praktiserende læger og speciallæger.

 Mere fleksibilitet i anvendelsen af afgiftsfrie busser (kopi af ansøgning fra Vejle)

 Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug. Det blev drøftet, hvordan
ansøgningen bl.a. forsøger at ligestille de to former for behandling.

 Kommunal indgriben uden borgerens samtykke i tilfælde, hvor borgere fx pga. psykiske
problemer lever i egen bolig under forhold, der er til fare for borgeren selv eller naboer.
Handicaprådet drøftede problemstillinger knyttet til en afvejning mellem borgerens
retssikkerhed og behovet for hjælp, når borgere er til fare for sig selv eller fx naboer og ytrede
tilfredshed med at beslutninger af denne karakter bringes for det sociale nævn.

 § 95, stk. 3 BPA-ordning hvor der lægges op til, at der kan fastsættes en økonomisk ramme
svarende til hvad et bo- og dagtilbud ville koste. Rådet spurgte ind til og fik afklaret at denne
ansøgning ikke involverer den BPA-ordning, der iværksættes efter Servicelovens §96.

Efter en kort drøftelse af ansøgninger fra øvrige områder af kommunen tilsluttede Handicaprådet sig
de fremlagte ansøgninger om frikommuneforsøg.

3. Proces for ny handicappolitik – næste skridt
Steen Suhr-Knudsen indledte med en præsentation af punkterne herunder:
 Revision af Handicappolitikken. I forlængelse af den udsendte evaluering af den eksisterende

Handicappolitik foretages nu en bearbejdning med henblik på at revidere Handicappolitikken.
Evalueringen forelægges Socialudvalget på et møde åbent for alle politikere ligesom
evalueringen forelægges på borgermødet den 18. september. På vej til en revision af politikken
forventes desuden nedsat en referencegruppe, der skal bidrage til at præcisere, hvad der skal
revideres i Handicappolitikken.

 Handleplan for 2013 – forventet proces. Det blev præsenteret, hvordan der er igangsat
indsamling af ideer til kommende handleplaninitiativer. Det foregår via interne workshops og
via borgermødet ligesom der påtænkes afholdelse af specifikke workshops på udvalgte
interesseområder.
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 Inklusionsprojektet – næste fase. Det blev skitseret, hvordan den forskningsmæssige afdækning
af inklusion i kommunen nu har ført til en foreløbig rapport. Den bearbejdes nu til en form, der
giver afsæt for en forventet dialog om inklusion i kommunen.

 Handleplan 2012 – status på projekterne. Status fra de 13 projekter i Handleplan 2012 vil blive
lagt på hjemmesiden. Kommentarer fra Handicaprådet til status på projekterne behandles på
oktober-mødet.

 Den borgerrettede pulje: Det blev annonceret, hvordan der afholdes en ny ansøgningsrunde til
puljen med ansøgningsfrist den 5. november 2012. Der udsendes snarest informationsmateriale
om puljen og ansøgningsfristen.

4. Medicinhåndtering på kommunens bosteder
Elsebet Schulz orienterede om, hvad der er bragt i fokus i Sundhedsstyrelsens rapport ”Tilsyn med
medicineringen på landets botilbud, plejecentre og plejehjem” og hvordan der arbejdes med
medicineringspraksis på Gentofte Kommunens socialpsykiatriske botilbud. Der blev blandt andet
orienteret om, hvordan der arbejdes med vejledninger og inddragelse af sygeplejefaglighed ved
medicinhåndtering. Elsebet Schulz orienterede endvidere om et igangsat udviklingsarbejde med at
benytte medicinhåndteringsmodulet i datasystemet Elektronisk Klient Journal (EKJ), blandt andet
med det væsentlige formål at opnå øget sikkerhed i form af rette medicin til rette borger til rette tid.
Der arbejdes også i øget omfang med dosisdispensering, hvor medicinen er pakket til borgerne fra
apoteket.

Handicaprådet spurgte efterfølgende ind til oplevelsen af medicineringsmængden hos borgerne på
kommunens botilbud. Det blev præciseret, hvordan ordination af medicin er en lægefaglig
vurdering, der ikke foretages af botilbuddenes personale, men fx af distriktpsykiatrisk center. Det
blev endvidere drøftet, hvordan det længe ventede elektroniske medicinkort gerne skal føre til bedre
overblik over borgeres medicinordination, men at løsningen endnu ikke er klar.

5. Projekt iGenbrug
Elsebet Schulz orienterede om en idé til en ny aktivitet, hvor Job og aktivitetscentret samarbejder
med den nye Genbrugsstation om såkaldt iGenbrug.

Handicaprådet fandt ideen meget spændende og støttede projektideen.
Foranlediget af tidligere drøftelser mellem Sind og LEV rejste rådet dog betænkelighed ved at både
udviklingshæmmede og sindslidende indgår i de påtænkte aktiviteter og det bør overvejes nøjere.
Elsebet Schulz berettede om gode erfaringer med netop dette trods store forskelle i mellem disse
borgergrupper. Endelig blev det kort vendt, hvordan etableringen bør ske i en afklarende dialog med
organisationer, der også benytter genbrugsbutikker i deres arbejde.

6. Budget 2013
Søren Bønløkke orienterede om den igangværende budgetproces. Der er udarbejdet et første udkast
til budget ud fra de administrative rammekorrektioner Handicaprådet blev orienteret for på sidste
rådsmøde. Politikerne drøfter nu bl.a , hvordan konsekvenserne af udligningsreformen skal slå
igennem i budgettet.

7. Orientering om resultat af brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med madservice til
visiterede borgere
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Kirsten Kierkegaard præsenterede, hvordan der er introduceret en ny måde at producerer og levere
mad til plejeboliger og hjemmeboende. Efter udbud sidst år leveres maden nu af leverandøren
KRAM. I forlængelse af debat og læserbreve om madordningen er nu gennemført en
brugerundersøgelse foretaget af SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd.

Hovedkonklusionen er, at Gentofte Kommune løser opgaven godt med stor tilfredshed. Der er
varierende tilfredshed afhængig af typen af måltid og den varme mad scorer lidt lavere end
morgenmad og frokost.

Kirsten Kierkegaard udtrykte stor tilfredshed med undersøgelsens resultater. Samtidig har
undersøgelsen præciseret, hvor der kan ske forbedringer med ordningen fx at der ved servering af
den varme mad er et ønske om salat. Det vil fremadrettet blive arbejder med forbedringspunkterne i
en dialog med KRAM og plejehjemmene. På foranledning af Handicaprådets spørgsmål blev det
fremlagt, hvordan ordningen medfører en årlig brutto besparelse på 10. mio. kr. for kommunen.

På mødet fremhævede Marie Louise Gjern Bistrup, hvordan hun principielt er imod en madordning
som denne og ikke læser brugerundersøgelsens resultater så positive, som de her blev præsenteret.

Efter en kortere drøftelse konkluderede Hans Rasmussen, at der tydeligvis var politisk uenighed om
madordningen.

Afslutningsvis orienterede Hans Rasmussen om, hvordan der ved en kort rundspørge om Dansk
Blindesamfunds oplevelse af leveringen af mad i andre sjællandske kommuner peges på gode
erfaringer med sukkersygemaden fra KRAM.

8. Orientering fra formanden
 Nyt fra Tilgængelighedsforum
Hans Rasmussen orienterede om, hvordan Tilgængelighedsforum har foretaget en besigtigelse af
Dyssegård Bibliotek, der ved seneste renoveringsarbejde burde være gjort tilgængelig ud fra
anvisningerne fra God Adgang fra Alle.

Hans Rasmussen og Jakob Monies fremhævde, hvordan der desværre ikke er projekteret og
gennemført en renovering ud fra anvisningerne og derfor nu fremstår en bygning med oplagte
uhensigtsmæssige løsninger. Det opleves som meget forstemmende at konstatere, hvordan der ikke
indhentes den fornødne viden ved projektering og forstemmende at selv simple projekteringer ikke
gennemføres med tilfredsstillende hensyn til tilgængelighedsaspekter. Det er efterhånden oplevelsen
at midlerne fra tilgængelighedspuljen spildes i stedet for at indgå til gavn for borgere og byggeri.
Jakob Monies supplerede med et tydeligt ønske om, at der lægges vægt på at benytte universelt
design, så løsningerne i højere grad bliver til gavn for alle borgere.

Flere medlemmer i Handicaprådet påpegede det forstemmende i igen at møde problemstillingen
med dårlig projektering og renovering uden oplagt hensyn til tilgængelighed.

9. Spørgsmål og orientering fra DH
Ingen

10. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
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Foranlediget af spørgsmål fra Handicaprådet orienterede Nina Petersen om planerne for anlæg af
cykelstier og stier i det kommende år. Der er ikke planer om nye anlæg. Samtidigt blev det
understreget, hvordan kommunen deler rådets holdning om at sikre niveaudelte løsninger mellem
cykelstier og fortorv. Det er kun i særlige enkeltstående tilfælde med specielt smalle fortorve, at der
arbejdes med niveaufri løsninger.

I den efterfølgende drøftelse understregede Handicaprådet betydningen af og ønsket om
niveauopdeling mellem fortorv og cykelstier ligesom brug af taktil belægning blev fremhævet som
ønskelig for at sikre tilgængelighed.

Herefter orienterede Nina Petersen om, hvordan der planlægges etablering af lydfyr. Nina
opfordrede til, at man henvender sig til Park & Vej ved behov for lydfyr Lydfyr udvælges ikke ud
fra trafikmængde, men ud fra vurderede behov.

Handicaprådet fremhævede behovet for lydfyr ved renovering af kryds ved Niels Andersensvej og
Tuborgvej, idet der i kraft af Blindeinstituttets placering tæt ved forventes et klart behov.

11. Eventuelt
Ingen punkter


