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Referat fra møde i Handicaprådet den 22. oktober 2018 
Til stede 

Jan Chr. Mollerup, DH Gentofte  

Jacob Monies, DH Gentofte  

Mitzi Reinau, DH Gentofte 

Ina Ringgaard, DH Gentofte 

Elisabet Sinding, DH Gentofte  

Louise S. Bøttkjær, kommunalbestyrelsen 

Ulrik Borch, kommunalbestyrelsen 

Søren Kjellerup, chef Sociale Institutioner og Familiepleje 

Michael Holst, Planchef, Plan og Byg 

Fra forvaltningen o.a.  

Karl Bøtker, juridisk konsulent Social & Sundhed 

Christian Madsen, chefkonsulent, BSKUF 

Berit Rask, konsulent i Social & Sundhed (referent) 

Afbud  

Ole Stephensen, kommunalbestyrelsen  

1. Høring af Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på social-, børne- og 
voksenhandicapområdet  

Karl Bøtker præsenterede Børne- og Socialministeriets kommuneopdelte danmarkskort med det 
forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov 
om social service. Kortet er opdelt i kort for hele socialområdet, for børnehandicapområdet og for 
særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver 
omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen 

Brugen af begreber blev uddybet herunder at når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes 
det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det betyder ikke nødvendigvis, at afgørelsen bliver ændret, 
når kommunen træffer ny afgørelse.  

Formanden for Handicaprådet fremhævede det positive i, at der på landsplan sættes fokus både på 
kvaliteten af sagsbehandlingen og på borgernes retssikkerhed i sagsbehandlingen.  

Handicaprådet udtrykte bekymring for status på omgørelsesprocenterne især på Børneområdet, men 
udtrykte samtidig tilfredshed med, at Børn- og Familieafdelingen, i bilag 1.1 , skriver at det på baggrund 
genopretningsplanen er forventningen, at det fulde gennemslag af kompetenceudviklingen vil kunne ses 
i 2019. 

2. Handleplan 2019 

Christian Madsen introducerede den foreslåede nye struktur på Handleplanen.  

Jacob Monies fandt udkast til Handleplan i den nye form et rigtig godt fælles grundlag som afsæt for den 
nærmere planlægning af indsatser. Herefter blev der rejst ønske om, at den kommende Handleplan 
udover de fra Handicappolitikken definerede særlige indsatsområder også får et indledende afsnit om 
tværgående tiltag. Et eksempel er fx ønsket om at sætte mere fokus på kommunikation, som CASAs 
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evaluering af handicappolitikken også pegede på. Rådet udtrykte også ønske om det tværgående tema 
skjulte handicap, som går på tværs af børne-unge området, sundhedsområdet og socialområdet. 
 
Handicaprådet drøftede den overordnede prioritering af midlerne jf. bilag 2.1. og besluttede at 
fastholde størrelsen på den borgerrettede pulje.  

DH Gentofte havde til mødet eftersendt og omdelte på mødet et katalog af forslag til indsatser i den 
kommende Handleplan. Forslagene blev præsenteret og uddybet med henblik på videre drøftelse og 
bearbejdning i det tværgående netværk.  

Det er forventningen, at Handicaprådet efter netværkets og administrationens bearbejdning af 
prioriteringer og ideer vil blive præsenteret for et oplæg til Handleplan på januar-mødet i rådet med 
forventelig vedtagelse på februar-mødet 2019. 

3. Orientering fra formanden 
 Åbning af Polynorm-projektet, der har fået støtte fra Handicaprådet. Der blev opfordret til at 

medlemmerne ser udstillingen, dels for at få en fælles drøftelse af normalitetsbegrebet for kroppe 
og dels for at få et bedre afsæt for at kunne beslutte om rådet ønsker at støtte projektet det 
kommende år. Der vil være guidede rundvisninger indtil 25. november. Der blev opfordret til fælles 
deltagelse søndag den 4. november kl. 14.00, hvor man mødes på den store plæne foran museet. Se 
i øvrigt mere om projekt og omvisninger på www.gentofte.dk/polynorm.  

 Ny Gentofte Plan, hvor formanden bemærker en række nye opgaveudvalg, som formanden ser frem 
til at rådet bliver holdt orienteret om, idet der er handicapaspekter i de fleste af dem.  

 Ny analyse fra det Centrale Handicapråd og VIVE der peger på; at mens antallet af almindelige unge 
med en kompetencegivende uddannelse stiger, går det den stik modsatte vej for unge med 
handicap, hvilket blot understreget vigtigheden af, at også Handicaprådet fortsat har stor fokus på 
netop børn, unge og uddannelse.  

4. Spørgsmål og orientering fra DH 
 Rådhusdagene. Mitzi Reinau orienterede om deltagelse på rådhusdagene, hvor en række DH 

medlemmer på en stand for Handicaprådet stiller sig til rådighed for dialog med borgerne. Der var 
især forespørgsel om viden på gigt, nedsat syn, astma og allergi samt høreproblemer. Der blev 
benyttet pjecer og artefakter til dialogen. Som svar på spørgsmål fra rådet tilbød Mitzi en kort 
gennemgang af de handicap som Danske Handicaporganisationer repræsenterer. 

 Deltagelse i COK temadag for nye Handicaprådsmedlemmer: Ina Ringgaard deltog i temadagen, der 
havde til formål at introducere nye medlemmer arbejdet i Handicapråd. Et arrangement, der bar 
præg af problemer med tilgængeligheden, idet teleslyngen ikke virkede.  Det blev aftalt, at 
formanden retter henvendelse til COK og Det centrale Handicapråd om det utilfredsstillende i, at 
teleslyngen ikke fungerede, dels emnet taget i betragtning og dels fordi, det indledningsvis var 
blevet bekræftet, at der ville være teleslynge. Af indholdsmæssig karakter fremhævede Ina, at man i 
rådet kunne overveje et fast punkt om kommunikation til pressen i forlængelse af ønsket om mere 
synlighed af rådets arbejde.  

 Interesse for patientuddannelsen på Tranehaven. Rådet bemærkede de kommende kurser på 
Tranehaven for borgere med kronisk sygdom og deres pårørende og ønsker at høre nærmere om 
tilbuddet.  

5. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Ingen punkter. 

6. Eventuelt 

 Næste møde afholdes forventeligt på Munkegårdsskolen. 

http://www.gentofte.dk/polynorm
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 Som inspiration til kommunikation om teleslyngeudstyr på kommunens lokaliteter fremhævede 
Ina Ringgaard en simpel velfungerende liste på Ballerup kommunes hjemmeside, der 
præsenterer hvor der er teleslyngeudtyr.  
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