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 Referat fra Handicaprådsmøde mandag d. 17. august 2015 
 
Tilstede:  
Hans Rasmussen, DH – Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte  
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Elisabet Sinding, DH - Gentofte  
Mitzi Reinau, DH – Gentofte (stedfortæder for Jørgen Brødsgaard, DH) 
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen 
Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen (stedfortræder for Bente Frimodt-Møller) 
Kirsten Dennig, afdelingsleder Social & Handicap Myndighed 
 
Fra forvaltningen:  
Thomas Bille, direktør, Social & Sundhed  
Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid 
Torben Frölich, direktør, Kultur, Unge og Fritid 
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift 
Jeanette Poulsen, souschef Sociale Institutioner og Familiepleje 
Finn Østergård Jørgensen, leder Økonomi, Social & Sundhed 
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent) 
 
Afbud:  
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen  
Michael Holst, Planchef, Plan og Byg 
 
1. Oplæg om Kultur, Fritid og Unge ved direktør Torben Frölich 
Torben Frölich præsenterede sig selv som direktør for Kultur, Unge og Fritid. Torben kom til Gentofte 
Kommune i januar 2015 fra en stilling som direktør i Lokale og Anlægsfonden.  
 
En af hovedopgaverne har været at afgrænse og organisere ungeindsatsen, der er nyt som selvstændigt 
område Der er et politisk ønske om at skabe nye muligheder for unge – og derigennem at nuancere 
borgernes billede af Gentofte Kommune. Samtidig er Gentofte Kommune udnævnt som året 
ungdomskommune. Med det nye opgaveudvalg for ungepolitikken er forventningen, at der vil ske 
politisk vedtagelse af en ungepolitik foråret 2016.  
 
Der ud over præsenterede Torben Kultur og Fritidsområdet, der er kendetegnet ved at omhandle en 
mangfoldighed af aktiviteter for borgere i alle aldre, hvor borgerne deltager af egen lyst og drift. Torben 
fremhævede budskabet om at "Borgerne skal være glade for alt det, de selv deltager i - og stolte af 
hvad, der ellers sker".  
 
Det blev kort drøftet, hvordan Handicappolitikkens Handleplaner omhandler fritids-området, og at rådet 
derfor løbende følger området.  
 
Derefter blev der spurgt uddybende ind til Ungepolitikken og sammenhængen til Handicappolitikkens 
handleplaner.  
 
Endelig blev tilgængelighed drøftet. Hans Rasmussen fremsatte ønske om, at den afdækning af 
bygningers tilgængelighed, der er foretaget i samarbejde med God Adgang kom til større gavn for 
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brugerne. Det blev foreslået, at der på institutioner og bygningers hjemmesider er oplysninger om 
tilgængelighed med direkte henvisning via link til God Adgang til den aktuelle bygnings informationer på 
God Adgang.  Formanden sagde afslutningsvis, at emnet tages op i Tilgængelighedsforum. 
  
2. Høring af Rammeaftale 2016: Udviklingsstrategi og Styringsaftale 
Elsebet Schulz og Jeanette Poulsen præsenterede opmærksomhedspunkter i høringsmaterialet.  
 
Udviklingsstrategien viser, at kommunerne generelt oplever, at der er sammenhæng mellem deres 
efterspørgsel på pladser og ydelser på de højt specialiserede tilbud og udbuddet af pladser og ydelser 
inden for alle målgrupper på det specialiserede socialområde.  
 
Tendenser i udvikling gør dog, at KKR har et ønske om at fokusere på tværkommunal koordinering inden 
for 4 udvalgte temaer. I den sammenhæng ønsker kommunen at byde ind som tovholder på temaet ’Når 
borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre’, hvor kommunen har særlig ekspertise.  
 
Desuden vil kommunen aktivt gå ind i arbejdet med en kommende strategi for det tværgående 
samarbejde med særligt fokus på at sikre bedre sammenhæng mellem bo-tilbud og dagtilbud.  
 
Elsebet oplyste desuden, at Gentofte kommune med Blindenetværket har ét blandt de ni højst 
specialiserede tilbud.  
 
Vedrørende Styringsaftalen blev justeringer i forhold til ny takstbekendtgørelse og takstfastsættelse 
præsenteret og drøftet. Herunder aftale om takstudvikling, sammensætning af takster og 
problematikker i relation til fastsættelsen af overhead og aftalens oplæg til reduktion i 
overheadprocenten.  
 
Gentofte kommune har tidligere udtrykt forbehold over for den takstreduktion på samlet 1 %, der 
indgår i styringsaftalen for i 2015 og 2016. Samtidig forventes der ligeledes taget forbehold for 
reduktionen i overheadet fra 7 til 6 %.  Der er en tendens til, at tilbuddene modtager mere 
støttekrævende borgere. Desuden er Gentofte Kommunes reelle overheadudgifter højere end de 7 
procent.  
 
Handicaprådet spurgte herefter ind til bevågenheden på hjerneskade-området. Det blev oplyst, at der 
fortsat er stor bevågenhed og fortsatte centrale drøftelser af, hvornår borgere med erhvervet 
hjerneskade overgår fra specialiseret genoptræning på sygehus til kommunalt tilbud. I Gentofte 
kommune er det Tranehaven, der varetager disse opgaver og der er i den sammenhæng samarbejde 
med Center for Hjerneskade samt Lyngby, Rudersdal og Gladsaxe kommuner 
 
Der blev spurgt ind til brugen af bilaterale aftaler med centre herunder Kommunikationscentret. 
Kommunen oplyste, at man benytter hovedaftalen med Kommunikationscentrene. Det er oplevelsen, at 
det er et godt fungerende og tillidsfuldt samarbejde og ikke behov for særaftaler. 
 
Emnet takstdifferentiering blev drøftet og det blev oplyst, hvordan det er borgerens støttebehov, der 
kan give anledning til takstdifferentiering. Voksenudredningsmetoden (VUM) anvendes til vurdering af 
støttebehovet. På tilbud som Bank-Mikkelsens Vej er der som udgangspunkt ikke pt. takstdifferentiering 
inden for samme hus. Det kan på sigt ændre sig med ombygningen på Bank-Mikkelsens Vej, idet 
beboersammensætningen i de nye leveområder kan betyde, at der vil være større forskel på beboernes 
støttebehov i samme hus.  
 
På Job og Aktivitetscentret, der har tilbud til mange forskellige borgere, forekommer der 6 forskellige 
takster. Det blev fremhævet i orienteringen, at takstdifferentieringen omhandler den pris, som 
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køberkommune skal betale for et tilbud og ikke afspejler sig i en differentiering på brugernes/borgernes 
egenbetaling.  
 
3. Opgaveudvalg i ny politisk struktur - drøftelse af foreløbige kommissorier  
Hans Rasmussen indledte drøftelsen af materialet med en positiv tilkendegivelse over for tiltaget med 
de nye opgaveudvalg, hvor det bliver spændende at følge udviklingen. Hans Rasmussen var glad for at 
kommissorierne er til præsentation og drøftelse i rådet og udtrykte ønske om, at Handicaprådet 
inddrages og høres i det kommende arbejde. Der blev fremhævet en særlig interesse i, hvordan 
medlemmer udpeges til opgave-udvalgene.  
 
Handicaprådet stiller sig gerne til rådighed, hvis der ønskes sparring på og vejledning i, hvem der kan 
være relevante at udpege. Der ud over fremførte Hans Rasmussen ønske om, at de produkter, der 
kommer fra opgaveudvalgene sendes til høring i Handicaprådet.  
 
Handicaprådet spurgte ind til og drøftede, hvad status er med udpegning af medlemmer og hvordan det 
foregår. Kommunalpolitikerne repræsenteret i rådet svarede uddybede herunder, at kommissorierne er 
med til at definere, hvad det er for profiler, der ønskes i opgaveudvalgene. Det er 
Kommunalbestyrelsen, der har suverænt ansvar og mandat til udpegningen, der vil finde sted den 31. 
august. Det er helt nyt, at en kommune iværksætter så omfattende en opgaveorganisering, så der 
betrædes ny jord og der vil givetvis forekomme behov for justeringer undervejs. Der trækkes på 
erfaringer fra andre kommuner og tidligere tiltag i kommunen. 
 
Handicaprådet udtrykte ønske om stor åbenhed vedrørende de emner, der arbejdes med i 
opgaveudvalgene, så der er mulighed for at tilføre relevante viden om handicap-perspektiver. 
 
Der blev orienteret om, at afsæt for og pointen med opgaveudvalgene netop er mere og tidlig åbenhed, 
hvor borgere og politiker kan drøfte, hvordan nye tiltag sættes i værk. Åbenheden vil blandt andet 
afspejle sig i tilgængelig information om opgaveudvalgenes arbejde, ligesom der forventes yderligere 
inddragelse via brug af arbejdsgrupper under opgaveudvalgene.  
 
Hans Rasmussen afrundede punktet med at udtrykke DH Gentoftes tilsagn til kommissorierne. 
 

4. Orientering fra formanden 
• Nyt fra Tilgængelighedsforum 
Der har ikke været mødet siden sidst og er derfor ikke nyt fra forummet.  
I stedet orienterede Hans om har deltagelse i møde i Digitaliseringsstyrelsen om seniorer og IT, 
herunder tilgængelighedstiltag og kommende kampagne i uge 46-47.  
• Borgermøde 17. september: ’Pårørende som ressource’  
Der er opnået tilsagn fra en spændende oplægsholder Knud Kristensen, der bla. har stor viden om 
overgangen fra ung til voksen som handicappet. Der er sendt invitationer rundt og annonceres tillige i 
Gentofte Lige Nu, i Villabyerne, på hjemmesiden og på facebook. 
• Tour de Bank Mikkelsens Vej  
Hans Rasmussen har medvirket til start af cykelløbet på Bank Mikkelsens Vej, et godt og hyggeligt 
arrangement. Hans udtrykte stor tilfredshed med den bevågenhed, det får fra fx borgmesteren. 
Samtidig er der et ønske om fortsat at sikre professionel afvikling også med tiltag over for denne gruppe 
af borgere i kommunen.  
• House of Excellence certificering til Camille-husene. 
Hans fremhævede, det meget positive i Camillie-husenes arbejde med MOVE-konceptet, hvor beboere 
bliver bedre til at bevæge sig. De er nu så stærke i tiltaget, at de er blevet certificeret som House of 
excellence. Det betyder, at de også vil undervise andre i konceptet.  
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5. Spørgsmål og orientering fra DH 
Jan Mollerup spurgte indtil tal for udviklingen i tildeling af førtidspension. Det undersøges af 
forvaltningen.  

 
Elisabet Sinding orienterede om sit arbejde med en ny bog med titlen ”Mod, håb og indre styrke” 
målrettet patienter og pårørende til ambuterede. Bogen udgives af Amputationsforeningen og er 
omdelt bla. til hospitaler med henblik på at hjælpe patienter videre i en ny livssituation. Den er trykt i et 
oplag på 1000 eksemplarer finansieret af fondsmidler. Det er forhåbningen at finde fondsmidler til 
endnu større oplag. Link til publikationen medsendes referatet. 

 
6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
• Budget 2016:  
Finn Østergård orienterede om justering af budget 2016, der bygger på det 2-årige budgetforlig indgået 
for 2015-2016 via omdelt materiale. Aftalen omhandler 29 initiativer dækkende bredt for kommunens 
virke. Den økonomiske politik er den samme, men der er en række tekniske ændringer. Der indarbejdes 
ændringer som følge af fremskrivninger af økonomien med pris og lønreguleringer, demografiske 
ændringer og/eller ændringer i statens lovgivning, der giver andre vilkår.  

 
• Status ”Det gode liv i nye rammer” og orienteringsmøde 1. september 
Thomas Bille orienterede om, at personale og pårørende fra tilbud og institutioner på Bank-Mikkelsens 
Vej samt medlemmer af projektorganisationen m.fl. inviteres til orienteringsmøde vedrørende etape– 
og genhusningsplanen for byggeriet og orientering om den videre proces med at færdigprojektere de 
forskellige dele af helhedsplanen. Orienteringsmødet afholdes tirsdag den 1.september kl. 16.00-18.00 i 
festsalen på Bank-Mikkelsens Vej.  
 
Vedrørende status er der ud over tilføjet følgende til referat: 
Helhedsplanen er bearbejdet, så dommerkomiteens bemærkninger fra konkurrencen er imødekommet. 
Det vil sige, at der er fem boenheder og de består nu alle af 24 boliger, som er underopdelt i 
levegrupper. I levegrupperne kan der efter behov etableres skærmede enheder, og der kan etableres 
større eller mindre sammenhæng mellem levegrupperne. Alle boliger er i stueplan. Børneterapien kan 
forventeligt være i det kommende nye børnehus, således at der frigives mere plads til dagtilbuddene i 
de nuværende bygninger mod syd end tidligere antaget. 
 
Tidsplan og genhusning: Etapeplanen er under udarbejdelse, og vil blive forelagt styregruppen til 
godkendelse ultimo august, hvorefter den sammen med helhedsplanen forelægges til politisk 
godkendelse i september. Der orienteres om begge dele på mødet på Bank Mikkelsens Vej den 1. 
september. Handicaprådet er inviteret til mødet. 
 
Det er forventningen at byggeriet kan gennemføres i to hovedetaper samt en afsluttende etape, hvor de 
almene boliger opføres. Forventet byggestart er i første halvdel af 2016. Det hele forventes at kunne stå 
færdig inklusiv de almene familieboliger i 2020. Det forudsætter at Blindenetværket, som det allerede er 
besluttet og meldt ud, genhuses i Nivå. 
 
Lokalplan: Der forelægges lokalplanforslag på byplanudvalgets møde i september, så den følger den 
øvrige tidsplan, og planen kommer i høring i oktober-november.  
 
7. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 


