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Referat fra Handicaprådsmøde mandag d. 22. februar 2016

Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH – Gentofte 
Jacob Monies, DH - Gentofte 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte
Søren Bork, DH – Gentofte stedfortræder for Jan Mollerup
Mitzi Reinau, DH Gentofte stedfortræder for Jørgen Brødsgaard Thomsen
Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen stedfortræder for Bente Frimodt-Møller
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 
Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen

Fra forvaltningen: 
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift
Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid
Michael Holst, Planchef Plan & Byg
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent)

Afbud
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed

1. Status på implementering af Socialpsykiatriplanen
Elsebet Schultz præsenterede status på implementeringen af Socialpsykiatriplanen ”Det fælles
grundlag”, der lægger op til en ændring i organiseringen af indsatsen med afsæt i en rehabiliterende og
inkluderende tilgang. Ligesom indgangsvinklen er at udvikle kapaciteten i de eksisterende tilbud ved at
tænke i mere fleksible løsninger.

Status på implementeringen blev præsenterede med afsæt i følgende 3 punkter

 I de socialpsykiatriske botilbud har ønsket været at fremme fleksibilitet og sikker drift via en
omlægning til flere midlertidige botilbudspladser, konkret er det på Pilekrogen og i bofælles-
skabetvide Hus, i et fortsat samarbejde med Pleje & Sundhed om midlertidige aflastningsboliger, fx i
regi af kommunens plejehjemsboliger på Egebjerg, og en øget takstdifferentiering på Pilekrogen og
Rose Marie hjemmet.

Implementeringen er startet, men fremdrift begrænset, idet tilgangen har mødt en række juridiske
udfordring i kraft af restriktive regler for Socialtilsynet, der gør det vanskeligt at skifte struktur på
pladserne. Ideen med et svingende antal pladser mellem varige og midlertidige pladser kan ikke
gennemføres. I stedet har der været arbejdet med en fleksibel takststruktur, men også den løsning har
mødt juridiske udfordringer, og der afventes nu ny lovændring på området, der mest af alt ser ud til at
skyldes, at Socialtilsynet er statslig virksomhed og derfor er direkte underlagt Socialstyrelsen. Det blev
fremhævet at implementeringen er forsinket på Rose Marie pga. af branden i 2015.

 For de socialpsykiatriske dagtilbud er man godt i gang med etablering af et samlet støttecenter på
Stolpegårdsvej 24 (som afløser for det nuværende Socialpsykiatrisk Team fordelt på hhv. Broholms
Allé og Stolpegårdsvej). Det samles bl.a. for at kunne rette fokus på en mere aktiv indsats i form af
f.eks. en cafe frem for væresteder. Derudover er der sat fokus på sundhedsfremmende aktiviteter i
Sundhedscenter Hvide Hus (nuværende Dagcentret Hvide Hus).

Implementeringen er godt i gang. Der har fx netop været reception for Cafe Stolpen på Stolpegårdsvej
24, hvor brugerne skal være med til at drive stedet. Teamet fra Broholms Alle er flyttet med og brugerne
ser ud til at flytte med i et vist omfang. Blandt aktiviteterne er fx et tilbud om gruppeundervisning og en
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tøjbutik. I Hvide hus er etableret et sundhedscenter med fokus på motion og sund kost. I det regi indgår
også idrætsforeningen GIF.

 På det boligsociale område videreføres en boligsocial indsats med udgangspunkt i erfaringerne fra
det boligsociale projekt, der afsluttes medio 2015, og de nuværende boligsociale aktiviteter omkring
værestederne. Socialpsykiatrisk team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle har lavet boligsocialt
arbejde bl.a. i samarbejde med lokale boligbestyrelser. Denne indsats fastholdes på Broholms Alle
og på Stolpegårdsvej. Inden for de kommende måneder forventes en nærmere præsentation af den
boligsociale indsats i Socialudvalget, idet indsatsen ud over den eksisterende i regi af
Socialpsykiatrisk Center også er relevant for børneområdet og flygtningeindsatsen.

Handicaprådet spurgte herefter ind til og drøftede, hvordan behandlingspsykiatrien er under pres og at
borgerne derfor ikke er indlagt længe. Herunder udfordringen med at nå alle borgere, idet der er
borgere, der ikke ønsker hjælp fra det offentlige. Elsebet Schultz fremførte, hvordan kommunen har
ønske om et tættere samarbejde med distriktspsykiatrien herunder et ønske om udvikling af fælles
metoder. Det er forhåbningen, at der i det forventede kommende frikommuneforsøg på området bliver
bedre mulighed for det.

2. Årsberetninger 2014 og 2015
Hans Rasmussen introducerede de fremsendte årsberetninger, hvoraf rådet nu for 2014 udgaven med
forord og 2015 udgaven til kommentering for indhold. Forordet til 2015 beretningen forventes klar i
nærmeste fremtid, hvorefter beretningen udsendes til alle rådsmedlemmerne.

Handicaprådet havde ingen bemærkninger til beretningerne.

Det blev aftalt, at Mitzi Reinau får 10 print af den seneste beretning til uddeling i særlige
sammenhænge. Beretningerne vil også være at finde på kommunens hjemmeside.

3. Orientering fra formanden

 Tilgængelighedsforum
Jakob Monies orienterede om det kommende møde i forummet. Der arbejdes med, hvordan
Tilgængelighedsforum skal arbejde fremadrettet. Det er oplevelsen, at der tidligere har været en god
tilgang og struktur på arbejdet, men efter en periode med ændringer i bemandingen er det nu tid til en
fornyet fokus på, hvordan der arbejdes i forummet, hvordan der sikres en bedre udnyttelse af midlerne
fra Tilgængelighedspuljen og fx, hvordan arbejdet kan tænkes ind i opgaveudvalget for Trafiksikkerhed.

 Det Centrale Handicapråds Årsmøde
Handicaprådet har deltaget i årsmødet med fire deltagere (Elisabet Sinding, Jakob Monies, Mitzi Reinau
og Hans Rasmussen). Emnet for mødet var rettigheder og dialog og deltagerne oplevelse og indtryk blev
præsenteret og drøftet. Indlæg fra formanden Stig Langvad og socialminister Karen Ellemann havde
gjort størst indtryk. Indlæggene på årsmødet havde understreget udfordringerne med at få Danmarks
ratificering af FN’s handicapkonvention til reelt at slå igennem. Det er oplevelsen, at der endnu ikke er
sket det ønskede og forventede paradigme-skifte. Det er oplevelsen, at det fortsat er de gode viljer frem
for rettigheder implementeret i lovgivningen, der gør sig gældende i tilgangen til handicappede.
Handicaprådet drøftede udfordringerne med at få vendt tilgangen, herunder hvordan det kan kræve
mere samarbejde mellem organisationerne at få større gennemslagskraft og få sat behovet for
rettigheder mere i fokus. Ligesom det blev fremhævet, at det i sidste ende kan blive via EU direktiver, at
rettighederne indarbejdes i den danske lovgivning.

 Orientering fra åbent møde om fællesskaber
Hans Rasmussen orienterede om, at han var blevet inviteret til et åbent møde om fællesskaber
arrangeret af opgaveudvalget om Fællesskaber. Deltagerne på mødet havde til formål at drøfte og
levere input til opgaveudvalgets arbejde med at producere anbefalinger til Fællesskaber. Jeanne
Toxværd orienterede ligeledes om, at hun også havde deltaget. Begge deltagere havde oplevelsen af, at
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det ville have været frugtbart, hvis der havde været inviteret til at også daglige brugere var med i
dialogen og arbejdet med at levere input til arbejdet.

 Indvielse af Cafe Stolpen

Hans Rasmussen orienteret om deltagelse i åbningsreceptionen den 11. februar, hvor også 
Jakob Monies og Mitzi Reinau deltog. Det havde været et godt og velbesøgt arrangement, der 
gav god indsigt i tilbud og brugere. Derfor blev der opfordret til at også andre af 
rådsmedlemmerne kommer til denne type arrangementer. 

 Årets borgermøde
Hans Rasmussen orienterede om, hvordan det er forventningen, at der også i 2016 vil blive holdt
borgermøde, forventeligt til september. Rådsmedlemmerne blev opfordret til at komme med forslag til
emner for mødet.

Flere medlemmer fremhævede emner i relation til socialpsykiatri-område, både for at få mere indblik,
se nærmere på specifikke udfordringer og de gode eksempler på området. Der blev rejst ønske om en
fornyet drøftelse af tilgængelighed blandt set i lyset af at tilgængelighed er et relevant emne både for
handicappede og for ældre borgere. Det blev foreslået at kombinere borgermødets tema med en
brugerinvolvering, hvor deltagere og oplægs/indlægsholdere findes blandt kommunens brugere. Der
blev rejst forslag om, at tilgængelighedsemnet drøftes med afsæt i en evaluering af de mange
renoverende pladser og gader, hvor Jægersborg Allé blev fremhævet som et nyrenoveret med vanskeligt
strøg at færdes på. Det blev foreslået, at borgermødet kunne hente inspiration fra de kommende oplæg
og resultater fra det igangværende arbejde i Opgaveudvalgene således at mødet blev en anledning til at
drøfte handicapaspekter af givne opgaveudvalgs forslag. Temaet overgang for familier blev foreslået til
borgermødet og endelig blev det foreslået, at benytte borgermødet til en præsentation af status på
Handicappolitikken, en præsentation af de positive succes’er der kommet ud af indsatsen som
forberedelse til udarbejdelse af en ny kommende politik.

4. Spørgsmål og orientering fra DH
Ingen

5. Orientering fra forvaltning og fagudvalg

 Status på godkendelse af Handleplan 2016
Handleplan 2016 er nu godkendt at både direktion og kommunalbestyrelse. Direktionen har
kommenteret på, at der fremadrettet eventuelt bør ses på Handleplanen med et styringsperspektiv og
en overvejelse om, hvorvidt selve Handleplanen med en forholds lille budgetramme skal rumme så
omfangsrig styringsmæssig detaljeringsgrad i form af ret mange mål og succeskriterier. Samtidig
opfordrede direktionen til, at Handleplanens initiativer i højere grad tænkes sammen med service i
udvikling tilgangen og indeholder initiativer der kombinerer forbedringer med reducerede
driftsomkostninger.

Handicaprådet bemærkede, at der er behov for tilstrækkeligt mange specifikke mål og succeskriterier, til
at det er muligt at følge fremdriften i indsatserne.

 Orientering fra konference om socialøkonomisk virksomhed
Elsebet Schultz orienterede om sin deltagelse i en konference hos Rådet for social-økonomisk
virksomhed, der indeholdt spændende oplæg om muligheder for social-økonomisk virksomhed – en
mulighed, der også har været drøftet og overvejet i flere sammenhænge i Gentofte kommune.
Konferenceoplæggene fremhævede, at det ikke er tilstrækkeligt at have en god ide, være ildsjæl og i
besiddelse af et godt hjerte for at lykkes med at få en social-økonomisk virksomhed til at fungere. Det
blev fremhævet, at det er af stor betydning, at der er en reel forretningsmodel og forretningsgrundlag.
Erfaringerne peger endvidere på, at et lokalt engagement og en lokal historie fremmer succesraten
ligesom en stærk lokal sammenhængskraft er med til at øge succesraten. Erfaringer med en helt særlig
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lokal sammenhængskraft i Roskilde området qua den mangeårige tradition for involvering af frivillig
arbejdskraft på Roskilde festivalen var et tydeligt eksempel.

Elsebet Schultz uddybede orienteringen med overvejelser om, hvor og hvordan social-økonomisk
virksomhed og social bevidst virksomheder (CSR) forventes at gøre sig gældende for borgere med
handicap i regi af Gentofte kommune. Det vil givet vis især være i forbindelse med aftaler om side-
produktion for større etablerede virksomheder. I stil med den aftale JAC har om at løse
rengøringsopgaven for BRF kredit.

 KKR’ s tema Ældre med udviklingshæmning
Elsebet Schulz orienterede om, hvordan Gentofte kommune er tovholder for det udvalgte KKR tema om
Ældre med udviklingshæmning. Som led i det arbejde planlægges der en faglig konference om ældre
med udviklingshæmning. Den afholdes 30. september i rådhushallen og er målrettet medarbejdere i de
29 KKR kommuner. Der forventes forskellige faglige oplægsholdere og nogle åbne cafe drøftelser.

 Orientering om Bank-Mikkelsens Vej nybyggeriet
Der vil i medio april blive inviteret til et stormøde, hvor der orienteres om på projektet herunder
arkitekternes konkrete projektforslag for byggeriet, der igangsættes efter sommerferien. Handicaprådet
inviteres til informationsmødet, ligesom der på rådsmødet i april forventes en præsentation af
projektforslaget.

 Ledsagelse under ferie primært for borgere i botilbud
Elsebet Schulz orienterede om, hvordan betaling for ledsagelse under ferie har været drøftet i en række
omgange siden overgangen af tilbud fra amtsligt regi til kommunalt regi. Der har i forløbet været
udsendt forskellige meldinger blandt andet fra Ankestyrelsen, der senest med afsæt i kommunal-
fuldmagten har besluttet, at kommunerne skal betale for ledsagelse og tilbagebetale opkrævede beløb
til borgere med virkning fra en given dato. Det er fortsat til afklaring fra hvilken dato, det skal
gennemføres.

Handicaprådet drøftede forskellige perspektiver på emnet blev drøftet, herunder at Gentofte kommune
har gennemført frikommuneforsøg på området, der evt. kan få betydning fremadrettet. Endelig
orienterede Elsebet Schulz om en forventet ændring i og høring af kvalitetsstandarden på området, idet
støtte ikke kan medtages til udlandet jf. udlandsbekendtgørelsen. Ændringen vil slå igennem fra
sommeren 2016.

6. Eventuelt
Elisabet Sinding orienterede dels om invitation til ’Store cykeldag’ den 9. juni, der er en dag for borgere
med duocykler, der byder på cykelture, quiz og oplæg fra bla. Klaus Bondam fra Cyklistforbundet.

Elisabet orienterede desuden om et nyt optryk af ’Håndbog for nyamputerede’, der via fondsbevilling nu
er trykt i 5000 eksemplarer og uddeles på hospitalerne til målgruppen.

På foranledning af spørgsmål fra Jakob Monies indeholdt eventuelt afslutningsvis en kort drøftelse af,
hvorvidt og hvordan Handicaprådet bliver involveret i og berørt af besparelserne som følge af
omprioriteringsbidraget. Der er endnu ikke muligt at svare på dette.


