
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 21. november 2011 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Jacob Monies, DH – Gentofte 
Elisabet Sindig, DH - Gentofte 
Hanne Peylecke, DH – Gentofte  
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen   
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Michael Holst, Planchef, Gentofte Kommune 
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge & Fritid 
Mette Rasmussen, Børn, Unge & Fritid 
Signe Harboe, Børn, Unge & Fritid 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 
Afbud 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH-Gentofte i stedet repræsenteret ved stedfortræder Hanne Peylecke 
Frede Buchardt, DH – Gentofte 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune 
 
1) Oplæg til Handicappolitikkens Handleplan 2012 
Steen Suhr Knudsen præsenterede oplæg til Handleplan 2012, som pt. er en skitse med forslag til 
projekter og indsatser. Projektforslagene skal ses som bruttoideer, der skal arbejdes videre med i flere 
omgange. Efter mødets kommentering vil bruttolisten blive bearbejdet og Handicaprådet vil på 
decembermødet blive præsenteret for et mere færdigt forslag til Handleplan 2012. Den egentlige 
planlægning af initiativerne med involvering af interessenter og organisering går i gang, når 
handleplanen og budgettet er vedtaget i Kommunalbestyrelsen. 

 
De fleste projekter fra Handleplan 2011 og nogle fra 2010 fortsætter ind i 2012. Projektmidler til 
projekter, der fortsætter, vil blive søgt genbevilget. Temaerne ”Kommunikation” og ”Inklusion” 
fortsættes også i det nye år. Det er vurderet, at der ikke skal søsættes egentlige nye temaer i 2012.  
I stedet samles projektideerne i fire fokusområder:  
 Dialog og udvikling i samarbejde 
 Børn, unge, voksne og kulturliv 
 Medbestemmelse og medborgerskab 
 Teknologi og udvikling af metoder 

Der er afsat 1,5 mio. kr. til at iværksætte handleplaninitiativerne i 2012.  
 
Handicaprådet drøfte oplægget til initiativer og hvorvidt de konkrete projekter udspringer af et behov, 
der vil forbedre kommunens indsats på længere sigt eller er en række initiativer, det pt. er spændende at 
prøve af. Der blev udtrykt støtte til tematiseringen af forslagene, hvorefter Handicaprådet ønskede at 
gennemgå de enkelte initiativforslag med henblik på at kunne kommentere og vurdere forslagene.  



 
Handicaprådet og tovholderne på Handleplanen drøftede herefter de enkelte initiativer og rådet gav 
input til kvalificering af initiativerne herunder præcisering af de enkelte initiativers omfang. Der blev 
opfordret til præcisering af målgrupperne for de enkelte initiativer, idet flere af initiativerne bør 
beskrive tydeligere hvordan de er målrettet borgere med bestemte typer af handicap. Det blev samtidig 
drøftet, hvordan forslagene skal sammentænkes med andre initiativer i kommunen – herunder 
initiativer under frikommuneforsøget, initiativer i regi af det lokale beskæftigelsesråd m.fl. 
  
2) Den Borgerrettede pulje. Behandling af ansøgninger fra 1.11.2011  
Steen Suhr-Knudsen præsenterede de indkomne ansøgninger ved årets anden ansøgningsrunde til den 
borgerrettede pulje. Der er i alt indkommet 10 ansøgninger med ansøgt beløb på i alt ca. 800.000 kr. 
Der resterer ca. 105.000 kr. i puljen. Fem af ansøgningerne er fra borgere. De fire med egen 
virksomhed – etablerede eller på freelancebasis, den femte fra privatperson. De fem øvrige ansøgninger 
er fra kommunale institutioner eller opgaveenheder. 
 
Handicaprådet hilste de mange ansøgninger velkomne og udtrykte stor tilfredshed med at puljen nu 
synes at være bredt mere ud. Herefter blev de indkomne ansøgninger og indstillinger drøftet.  
 
Handicaprådet besluttede at støtte initiativet Mad og Sundhed. Samtidig blev der givet foreløbig tilsagn 
til initiativet med Tøjkollektion under forudsætning af, at det både er juridisk holdbart at støtte, at 
initiativet og erfaringerne med tøjet kan anvendes i kommunen, så det bidrager med læring både for 
borger og kommune. Der ud over bør der foretages en mindre undersøgelse af, hvorvidt der allerede 
findes tilsvarende udbydere på markedet inden der gives endeligt tilsagn.  
  
3) Oplæg om Velfærdsteknologi i ældreplejen 
Berit Rask præsenterede, hvordan kommunen har arbejdet med velfærdsteknologi på ældreområdet 
gennem de seneste 2½ år. Definitionen af velfærdsteknologi og eksempler på velfærdsteknologi blev 
præsenteret. Det handler om andet og mere end japansk robotteknologi, men er også nye smarte lifte, 
interaktive kommunikationstiltag og træningsredskaber ligesom mere enkle og simple teknologier som 
en strømpepåtager kan defineres som en velfærdsteknologi. 
 
Satsningen på velfærdsteknologi i ældreplejen handler om at udnytte mulighederne i velfærdsteknologi 
til at nytænke den måde, der leveres ældrepleje på. Kendetegnende for de initiativer der sættes i gang 
er, at de skal bidrage til: 
 At brugerne (de ældre borgere) oplever, at de bliver mere selvhjulpne og får positive erfaringer med 

velfærdsteknologi  
 At medarbejderne oplever, at velfærdsteknologien forbedrer arbejdsmiljøet   
 At kommunen kan frigøre ressourcer knyttet til den plejesituation, hvor velfærdsteknologien 

afprøves  
 At brugere, medarbejdere og kommunen oplever, at velfærdsteknologien kan give samme eller 

bedre service for færre ressourcer.  
 
Som led i arbejdet med initiativer og afprøvning af nye løsninger, er der etableret et formelt og 
velfungerende samarbejde mellem Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Gentofte kommune om 
afprøvning af velfærdsteknologier.  
 



Læring og erfaringer fra de hidtidige initiativer på ældreområdet forventes inddraget, når der 
fremadrettet nu også vil blive arbejdet med afprøvning af velfærdsteknologi på handicapområdet. 
Marlene Hansen, Udviklingschef i Social & Handicap Drift vil være tovholder på arbejdet med 
velfærdsteknologi på handicapområdet. 
 
4) Udkast til Årsberetning for Handicaprådet 
Handicaprådet har fået udsendt udkast til årsberetning. Handicaprådet drøftede kort beretningen og kan 
sende kommentarer retur til sekretæren for Handicaprådet. Det blev besluttet at indarbejde en oversigt 
over, hvilke projekter der har fået tildelt midler fra den borgerrettede pulje samt en oversigt over emner 
drøftet i Tilgængelighedsforum.  
 

5) Orientering fra formanden. 
 Nyt fra Tilgængelighedsforum  

Hans Rasmussen orienterede om, hvordan der i Tilgængelighedsforum har været fokus på 
tilgængelighed i kommunens bygninger herunder på skoler. Fx er der blevet opmærksomhed på 
betydningen af, at der også sikres vejledninger i brug ved de enkelte tilgængelighedstiltag – som fx 
vejledning i brug af en konkret lift. Der blev samtidig orienteret om, hvordan der arbejdes for en mere 
proaktiv tilgængelighedstilgang i anlægsarbejder i kommunen.  
 Julemarked i rådhushallen 8. december 

Det årlige julemarked afholdes torsdag den 8. december kl. 12-17.00 på Gentofte Rådhus. 
Handicaprådet vil være repræsenteret med en stand. 
 Tv-indslag om samarbejde ml. Handicapråd og kommuner 

Jacob Monies har været i DR 18.30 TV-Avisen den 29. oktober vedrørende forskellige kommuners 
håndtering af samarbejdet med Handicapråd. Jacob Monies fortalte, hvordan han oplever samarbejdet 
mellem Handicaprådet og kommunen som godt og konstruktivt, hvor man godt kan være uenige, men 
samarbejdet foregår på en redelig og ordentlig måde. Udsendelsen kan genses på DR’s hjemmesiden 
følg linket http://www.dr.dk/nu/popup/#/od/tv-avisen-1830/21663 Indslaget starter 14 min. og 10 sek. 
inde i TV-avisen og Jacob er ’på’ ca. 18 min og 19 sek. inde i indslaget. Man kan vælge tiden på 
bjælken under ’tvbilledet’. 
 
6) Spørgsmål og orientering fra DH. 
Ingen punkter 
 
7) Orientering fra forvaltning og fagudvalg. 
 Evaluering af brugerbestyrelsesarbejdet – bilag vedhæftet 

Søren Bønløkke orienterede om, hvordan brugerbestyrelsesarbejdet forventes evalueret. Formålet med 
evalueringen er at kvalificere det fremadrettede arbejde med brugerbestyrelser og brugerindflydelse på 
tilbud for voksne med handicap, sindslidende og socialt udsatte i Social & Handicap Drift.  
 Resultat af udbud af tøjvask og indkøb 

Udbud af indkøbsordningen har ført til, at Intervare og Supervarer bliver kommende leverandører af 
indkøbsordning til borgere visiteret til hjælp med indkøb. Resultat af udbud af tøjvask foreligger endnu 
ikke idet det behandles på fællesmøde med Socialudvalg og Økonomiudvalget dags dato.  
 Sagsbehandlingstider på hjemmesiden 

Søren Bønløkke svarede på spørgsmålet fra Handicaprådet om oplysninger om sagsbehandlingstider på 
kommunens hjemmeside. 
 

http://www.dr.dk/nu/popup/#/od/tv-avisen-1830/21663


Det er muligt at finde oplysninger om sagsbehandling og sagsbehandlingsfristerne under hver ydelse på 
hjemmesiden. Der er til hver beskrivelse et afsnit, der hedder ’Hvor skal jeg henvende mig’, hvor der 
samtidig er anført forventet sagsbehandlingstid. 
 
Der har ikke hidtil været en samlet liste på den nye hjemmeside, men der er nu etableret en samlet liste 
over sagsbehandlingsfrister for støtte og hjælp til voksne borgere med funktionsnedsættelser under 
Handicap og Psykiatri – Kvalitet og Service.  http://www.gentofte.dk/Borger/Social-og-
handicap/Handicap-og-psykiatri/Kvalitet-og-service/Sagsbehandlingsfrister
 
 
8) Eventuelt 
Ingen punkter 

http://www.gentofte.dk/Borger/Social-og-handicap/Handicap-og-psykiatri/Kvalitet-og-service/Sagsbehandlingsfrister
http://www.gentofte.dk/Borger/Social-og-handicap/Handicap-og-psykiatri/Kvalitet-og-service/Sagsbehandlingsfrister

