
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 24. oktober 2011 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Jacob Monies, DH – Gentofte 
Elisabet Sindig, DH - Gentofte 
Frede Buchardt, DH – Gentofte 
Hanne Peylecke, DH – Gentofte  
Mikael Holst, Planchef, Gentofte Kommune 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen   
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge & Fritid 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 
Afbud 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH-Gentofte i stedet repræsenteret ved stedfortræder Hanne Peylecke 
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune 
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
 
1) Evaluering af Handicappolitikken 
Steen Suhr-Knudsen præsenterede kort det fremlagte forslag til ramme for evaluering af den 
nuværende Handicappolitik. Det er forventningen, at Socialudvalget godkender, at den nuværende 
Handicappolitik forlænges et år og der i det kommende år vil blive foretaget en evaluering af denne. 
  
Handicaprådet gav tilsagn til den fremlagte tilgang til evalueringen dog med det ønske, at resultaterne 
af evalueringen skal forelægge tidligere, så de kan drøftes i Handicaprådet og DH Gentofte inden 
sommerferien 2012. Der skal sikres mulighed for mere tid til bearbejdning af evalueringen inden 
processen for udformning af den komme handicappolitik igangsættes. Ønsket blev taget til efterretning 
og indskrives i tidsplanen og i forudsætningerne for evalueringen.  
 
 
2) Status Min Fritid 
Steen Suhr-Knudsen præsenterede den fremlagte status som et øjebliksbillede på omfanget af brugere 
af Min Fritid tilbuddet. Min Fritid er finansieret med midler via Kulturministeriet og er derfor omfattet 
af en egentlig evaluering af den vej. Det vil inkludere en mere kvalitativ evaluering af tilbuddet med 
interview af brugerne af ordningen.  
 
Det blev drøftet, at ordningen med tiden er blevet godt udbredt og der er efterhånden større spredning 
på, hvem der vælger at benytte sig af en koblingsmedarbejder til at komme i gang med nye 
fritidsaktiviteter. Der er både børn og voksne, der benytter sig af ordningen og borgerne med 
forskellige handicaps. Udviklingen i brugen betyder, at ordningen nu er at sammenligne med det norske 
initiativ, der inspirerede til igangsættelse af Min Fritid.  



På mødet blev præmisserne og forudsætningerne for en ordning som Min Fritid drøftet. Det blev 
drøftet, hvordan ordningen er en ny type tiltag, der både rummer elementer af frivillighed, men også er 
en lønnet socialpædagogisk opgave, hvor en koblingsmedarbejder er mentor.  
 
Handicaprådet har et ønske om, at det formuleres tydeligere, hvordan ordningen bygger på en 
koblingsmedarbejder, der får betaling for at medvirke. Samtidig er det rådets ønske, at der udarbejdes 
en nærmere beskrivelse af, hvad det er for en type funktion Min Fritid rummer og hvordan ordningen  
efter denne indledende forsøgsperiode kan tænkes sat i egentlig drift.  
 
3) Status Handicappolitikkens Handleplan 2011 
Steen Suhr- Knudsen præsenterede og Handicaprådet drøftede status på de overordnede projekter samt 
temaerne i Handleplan 2011.  
 
Der blev spurgt ind til og drøftet enkelte elementer i de respektive projekter. Herunder fremhævede 
Handicaprådet ønske om, at det netop tildelte projekt i Snozelhuset indskrives under temaet 
Kommunikation.  Handicaprådet fremhævede, at der under temaet inklusion fortsat skal lægges vægt 
på at finde og formidle de gode eksempler på velfungerende inklusion.  
 
Status på de øvrige projekter blev vendt. Der var en længere drøftelse af projektet Fritidstilbud for unge 
med handicap og forudsætningerne for, at projektet kan skabe et inkluderende tilbud, hvor unge mødes 
på baggrund af interesse og ikke på baggrund af handicap. Handicaprådet finder projektet meget vigtigt 
og interessant i inklusionssammenhæng og opfordrede til, at der inviteres lokale aktive fra 
handicaporganisationerne til at forme tilbuddet.  
 
Hans Rasmussen fremlagde status på projekt Tilgængelighedsguide og hvordan der i oktober er sendt 
tilbud ud om gratis tilgængelighedsvurdering til alle sundhedsvirksomheder i kommunen rettet mod 
optagelse på God Adgangs hjemmeside.  
 
Endelig blev status på Forældre og søskendekurser kort vendt, idet der ikke pt. er interesse for at 
iværksætte kurser. Det skal derfor fremadrettet overvejes, hvordan midlerne skal anvendes.  
 
4) Handleplan 2012 
Steen Suhr-Knudsen præsenterede, hvordan der pt. indsamles ideer til den kommende Handleplan for 
2012. Det er forventningen, at temaerne Kommunikation og Inklusion fortsætter i 2012, men at der evt. 
skal indarbejdes nye temaer.  
 
Elisabet Sinding foreslog, at handleplanen også kunne indeholde et tema om sundhed. Der blev drøftet 
for og imod sundhedstemaet, der også vurderes varetaget af sundhedspolitikken og den dertil knyttede 
pulje.  
 
Jacob Monies foreslog et tema, der tager afsæt i FN’s Handicapkonvention og tager fat på, hvordan 
konventionen influerer på de initiativer og procedurer, der er i kommunens forvaltning. Jacob Monies 
foreslog, at temaet fx kunne indgå i tilblivelsen af den kommende Handicappolitik. Hans Rasmussen 
foreslog at inddrage den udarbejdede nationale opfølgning på konventionen og fx afholde en lokal 
konference med henholdsvis borgere og medarbejdere.  
 



Handicaprådet konkluderede, at der allerede er store temaer i gang via den nuværende handleplan og 
det vil være temaer, der fortsætter i 2012, hvorfor der ikke nødvendigvis skal startes endnu et tema. 
Men at der kan bygges videre på de eksisterende med inddragelse af konventionsperspektivet i 
forbindelse med udarbejdelse af den nye handicappolitik.  
 
5) Beskæftigelse af personer med handicap i Gentofte Kommune 
Søren Bønløkke præsenterede, hvordan Gentofte Kommune som arbejdsplads har afdækket status på 
kommunens beskæftigelse af personer med handicap. Kommunen beskæftiger i høj grad borgere, der 
har erhvervet sig handicap og i forlængelse heraf har fået et flexjob. Der er færre eksempler på 
beskæftigelse af personer, der fx er født med et handicap og har andre vilkår for at træde ind på 
arbejdsmarkedet. Derfor vil kommunen iværksætte en proces, der skal understøtte, at kommunens 
arbejdspladser bliver mere opmærksomme på mulighederne for at beskæftige personer med handicap. 
Det er fx ønsket at beskæftige flere med afsæt i Next Job. Arbejdet for at fremme beskæftigelse af 
personer med handicap vil blive igangsat gennem kommunens samarbejdsorganisation med ledelses- 
og medarbejderrepræsentanter for kommunens arbejdspladser. Samarbejdsorganisationen er forankret i 
det såkaldte Hovedudvalg og består desuden af MED-grupper på alle kommunens arbejdspladser.  
 
Handicaprådets medlemmer drøftede for og imod, at der rettes ekstra opmærksomhed på beskæftigelse 
af personer med sværere handicap versus opmærksomhed på beskæftigelse af personer med lettere 
handicap. I forbindelse med drøftelsen fremhævede Hans Rasmussen ønske om, at Jobcentret samtidig 
gør opmærksom på muligheden for at anvende den såkaldte fortrinsadgang, der sikrer handicappede ret 
til at komme til samtale.  
 
Handicaprådet udtrykte stor tilfredshed med kommunens tiltag til at sikre flere personer med handicap 
på kommunens arbejdspladser og ser frem til at følge initiativet.  
 
6) Værgemål og samarbejde 
Kirsten Dennig præsenterede det fremsendte notat om værgemål og samarbejde. Notatet er målrettet 
medarbejdere i bo- og dagtilbud i Gentofte kommune og er desuden tiltænkt til pårørenderåd eller 
interesserede værger. 
 
Notatet præsenterer forskellige typer af værgemål og præsenterer de udfordringer, der kan være i såvel 
ansvarsfordelingen som samarbejdet mere generelt mellem værge-, bo- og dagtilbud. Notatet 
indeholder der ud over en samling af de mest relevante link, med uddybende artikler, lovgivning og 
øvrig information vedrørende værgemål. Det kan hermed indgå som arbejdsredskab og i dialogen om 
samarbejde og brug af værgemål.  
 
Handicaprådet, der tidligere har rejst spørgsmål om brugen af værgemål, hilste notatet velkomment. 
Rådet drøftede herefter forskellige perspektiver og udfordringer i brugen af værgemål og samarbejdet 
med pårørende.  
 
7) Gratis adgang for handicapledsagere til kommunens tilbud 
På sidste møde fremlagde Elisabet Sinding, hvordan Gladsaxe kommune har besluttet at tilbyde gratis 
adgang for handicapledsagere på kommunens tilbud. I forlængelse heraf har Gentofte Kommune 
afdækket, hvordan der er tilsvarende mulighed for gratis adgang for handicapledsagere til de tilbud, der 
ejes af Gentofte Kommune.  
 



8) Orientering fra formanden 
 Nyt fra Tilgængelighedsforum  

Jacob Monies fremlagde, hvordan Tilgængelighedsforum har været på besøg på Skovgårdsskolen, for 
at se på de opførte tilgængelighedstiltag. Besøget havde givet blandende oplevelser og erfaringer med 
den reelle funktionalitet for kørestolsbrugere ved de opførte lifte og elevator. Erfaringerne bringes 
videre gennem tilgængelighedsforum.  
 
 Årsberetning 

Det blev besluttet, at Handicaprådet også for 2011 vil udarbejde en årsberetning i stil med de 
foregående år.  
 
KL’s Handicap- og Psykiatrikonference 
Jacob Monies deltager i konferencen, der afholdes  
 
 Seniorrådsformand – møder kvartalsvis 

Der er nu etableret faste møder mellem formand for Handicaprådet Hans Rasmussen og formand for 
Seniorrådet Frederik Theisen. I forlængelse heraf er der aftalt et fælles møde mellem Park og Vej, 
Miljø og Teknik og de to formænd, for at drøfte tilgængelighed. 
 
9) Spørgsmål og orientering fra DH 
Jacob Monies spurgte til, proces for sagsbehandling og sagsbehandlingstider, når opgaven fx er 
udliciteret til tredjepart. Eksemplet med ansøgning om handicapbil via Falck blev vendte.  
 
Det blev drøftet, hvordan der kan være behov for mere tydelig formidling af ansøgningsproces og 
sagsbehandlingstider til ansøgere. Samtidig blev det præciseret, at selvom afdækningen af behovet for 
et givent hjælpemiddel kan være lagt ud til anden aktør, så er det fortsat kommunen selv, der varetager 
sagsbehandlingen og dermed den endelige faglige vurdering forud for en afgørelse.  
 
Orientering fra forvaltning og fagudvalg. 
o Svar på spørgsmål om muligheder for supplerende service afhængig af vejrlig 
Der er tidligere rejst spørgsmål om, hvorvidt Gentofte i stil med Gladsaxe kommune tilbyder 
supplerende service som fx ekstra rengøring som følge af snevejr og lignende.  
 
Søren Bønløkke henviste til at det nuværende basisniveau for rengøring i Gentofte Kommune er 
ugentlig rengøring til visiterede borgere. Tilbuddet om supplerende rengøring i Gladsaxe kommune 
skal ses i lyset af, at Gladsaxe Kommunes basisniveau er rengøring hver tredje uge.  
 
Vedrørende vejrafhængig indkøbsservice for borgere, der ikke er visiteret til hjælp opfordres der til, at 
borgere benytter de udbringningsordninger, der tilbydes både fra almindelige dagligvarebutikker og fra 
net-baserede dagligvarebutikker.  
 
 
10) Eventuelt 
Handicaprådet fik uddelt invitation til Kick off for samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte 
kommune på autismeområdet. Der afholdes arrangement den 7. december kl. 9-11 i botilbuddet 
Christian X’s Alle 97, 2800 Lyngby.  
 



Hans Rasmussen spurgte til, hvorvidt der var tilbud eller bosteder til handicappede involveret i den i 
medierne omtalte ’Støt dit barn via nethandel-kampagne’, der er omtalt som pilotprojekt med 
involvering til institutioner i Gentofte. Søren Bønløkke oplyste, at det alene er selvejende institutioner 
under Gentofte Børnevenner, der er involveret i den pågældende kampagne og at det så vidt vides ikke 
omfatter tilbud til børn med handicap.  
 


