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1. Udvikling i tilkendelse af Førtidspension v. Chefkonsulent Anne Emborg
Anne Emborg introducerede det udsendte bilagsmateriale. Det viser en status på antal og udvikling i
antal borgere, der tildeles førtidspensioner fra før reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 og frem.
Der er en forventning om, at den vækst, der ses i antallet af tilkendte førtidspensioner i 2019, også vil
fortsætte i de kommende år. Der har været iværksat en uddybede undersøgelse for at afklare årsagen til
udviklingen. Der er en række forskellige årsager til udviklingen, der ikke alene kan forklares med, at
mange nu har været i gennem ressourceforløb og herefter tilkendt pension. Undersøgelsen af
ressourceforløbene viser, at der både er borgere, der tildeles pension efter forløb og der er borgere, der
bringes tættere på beskæftigelse dvs. de er vurderet til fortsat at have arbejdsevne tilbage.
Handicaprådet spurgte herefter ind til indsatser og lovgivning. Det blev bla. uddybet, hvordan der skal
meget til for at få tildelt førtidspension før det fyldte 40. år med mindre, man er multihandicappet.
2. Handleplan 2019 – Initiativ med Bisidderkorps
Handicaprådet drøftede initiativet om bisidderordning igangsat i Handleplan 2019. Socialpolitisk Forum
har i mellemtiden oprettet et korps, der umiddelbart opfylder behovet. Det blev besluttet at stille
initiativet i Handleplanen i bero og videreføre midlerne til andre initiativer i Handleplan 2019 eller 2020.
3. Handleplan 2020 – DH Gentofte input til behovsafdækningen
Jacob Monies introducerede punktet og det fra DH Gentofte eftersendte materiale til dagsorden.
Christian Madsen introducere herefter uddybende om den aftalte handleplanproces, hvor DH Gentofte i
løbet af sommerperioden har haft til opgave at udarbejde en behovsafdækning ift. fremtidige ønsker til
handleplanen.
Herefter blev materialet gennemgået mere systematisk. Oplægget indeholdt en række konkrete
projektforslag. Drøftelserne på mødet gik på at få afklaret, hvilke problemer og udfordringer DH
Gentofte oplever som grundlag for de stillede forslag. Formålet er bedre at kunne afklare, om der
allerede er initiativer, der møder behovet, eller der er behov for at udvikle nye tiltag.
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Nedenstående opsamler behovsafdækningen i drøftelsen af de respektive initiativforslag og
hovedoverskrifter i handleplanen.
- Handicaptilgængelighed. DH Gentofte ønsker nedsættelse af en arbejdsgruppe med
handicaprepræsentanter ift. Gentofte kommunes ny hjemmeside. Det er først og fremmest ønsket om
tættere dialog og mulighed for at drøfte de udfordringer, som borgere med et handicap kan opleve i
mødet med kommunens hjemmeside. Det kan ofte være svært for mennesker uden disse udfordringer
at forestille sig og derfor medtænke. Det kan fx være viden om, hvad der skal til for at hørehæmmede
og synshandicappede opnår en bedre tilgængelig hjemmeside end den aktuelle. Der er en bekymring
for, at tilgængelighedshensyn ikke tænkes tilstrækkeligt ind og tilstrækkeligt tidligt i processen for
tilblivelsen af kommunens kommende nye hjemmeside.
Herefter blev behovet for bedre indarbejdelse af tilgængelighedsperspektiver i bygge og
anlægsprojekter samt universelt design i byudvikling fremhævet som specifikt behov, idet DH oplever at
erfaringer opnået i et projekt ikke tilstrækkeligt godt anvendes i nye projekter. Det virker lidt tilfældigt,
hvordan kommunen tænker universelt design og tilgængelighed ind.
Det blev anerkendt at udarbejdelse af en universel design manual nok ikke er muligt og i øvrigt ikke er
kendt andre steder fra og derfor må stilles i bero. Der er imidlertid tidligere set gode løsninger, hvor
kommunens tiltag favner borgeres behov bredt. Derfor er det forslået at samle eksemplerne for best
practise.
Uddannelse. DH Gentofte oplever behov for mere udførlig information og vejledning om og for børn
med diagnoser, der skal inkluderes bedre i skolerne og i uddannelsesmiljøer. Der opleves problemer
med overgange og behov for bedre overlevering og bredere formidling af informationer, fx når børn
med en diagnose skifter mellem tilbud og institutioner. Heraf ønsket om sammenfattende beskrivelser
som inddrager både forældre og voksne om barnet, så den viden bedre kan bruges i barnets hverdag og
overdrages videre til næste led i barnets uddannelse.
Det er oplevelsen, at mange inkluderede børn, med autismespektrumforstyrrelser, mangler social
trivsel. Det er derfor ønsket at lave undersøgelse af inkluderede børns sociale trivsel i klasser, i
frikvarterer og i GFO'en for at se, hvad der kan gøres for at forbedre den sociale trivsel.
Herudover opleves et behov for, at inkluderede børn i Folkeskolen får bedre mulighed for struktur og
inklusion i fællesskabet i frikvarterer og fritiden – heraf ønsket om undersøgelse af trivslen. Det opleves
særligt vanskeligt for inkluderede børn i folkeskolen at håndtere det kaos, der ofte er i frikvartererne.
Flere forældre melder om problemer for deres børn med at finde mulighed for at indgå i fællesskabet i
frikvarterer. Der ønskes tiltag som bedre imødekommer dette behov.
Arbejdsliv. DH Gentofte forventer at der på sigt på nationalt plan kan komme et handicap
beskæftigelsescertifikat. Det blev drøftet, hvorvidt Gentofte kommune skal igangsætte et arbejde før et
nationalt arbejde er gennemført, eller om det risikerer at være en spildt indsats, hvis en anden indsats
bliver iværksat.
I lyset af de personlig støtte tiltag der er i gang ift. søgning af fleksjob - Refleks og STAR-projektet - blev
det besluttet at afvente resultaterne af disse.
Sundhed. Handicaprådet fremhævede, hvordan flere undersøgelser peger på ulighed i
sundhedstilstanden for borgere med handicap heraf ønsket om en undersøgelse af borger med
handicap, der ikke kan tage vare om egen sundhed og sundhedstilstand. Der er en bekymring for og
ønske om afdækning af sundhedstilstanden hos borgere med udviklingshæmning i botilbud og
selvstændige lejligheder. Derfor ønsker DH Gentofte at få afdækket, om denne borgergruppe fx kommer
til de screeninger, som den almene befolkningsgruppe får tilbudt – fx mamografier mm. Anita Bahnsen
bemærkede, hvordan det skal afvejes, hvad der iværksættes at tiltag og afdækninger, så det ikke
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konkurrerer med det risikobaserede tilsyn, som Patientstyrelsen afholder. Handicaprådet drøftede,
hvordan ønsket er at få et fingerpeg om sundhedstilstanden hos borgere i kommunens tilbud. Det kunne
fx være et pilotprojekt, der fokuserer på afdækning af udvalgte sundhedsparametre hos borgere på
udvalgte tilbud, så det i højere grad er muligt at få en fornemmelse af, hvordan status er hos denne
borgergruppe i Gentofte kommune. Det blev aftalt, at sundhedsperspektivet for borgere på Bank
Mikkelsens-Vej vil blive belyst ved et oplæg om igangværende tiltag fra Elsebet Schulz på et kommende
rådsmøde, når den ministerielle cowi-rapport forelægger.
Herefter førte drøftelserne frem til et forslag om at spørge et af botilbuddene, fx Skelvej, hvorvidt de har
lyst til at være med i et pilotprojekt om afdækning af sundhedstilstanden hos beboerne.
Kultur og fritid. Som input til behovsafdækningen og forslaget om en årlig tilbudsbørs omdelte og
præsenterede Christian Madsen ’Specialsport Guiden’, der i år er blevet udbygget og kvalificeret ift.
tilgængelighed. Christian Madsen uddybede, hvordan det er oplevelsen at den løbende kommunikation
via denne type tiltag, rækker bedst ud til målgruppen. Anita Bahnsen nævnte, at et særligt arrangement
på handicappens dag den 3. december er en udfordring for mange tilbud i kommunen og derfor givet vis
ikke er denne dag og et tiltag af denne karakter, der når bedst ud til målgruppen.
Handicaprådet spurgte ind til overblik over kulturtilbud af anden karakter end sport. Der er ønske og
behov for at også andre kultur- og fritidstilbud kan findes og det fremgår hvorvidt de er tilgængelige, når
man har forskellige behov som følge af handicap fx behov for teleslynge o.lign. ved aftenskoletilbud.
Christian Madsen forklarede, at der også er aftenskoletilbud på oversigten på kommunens hjemmeside
og ikke alene idræt. Ift. oplysninger om teleslynge vender Christian Madsen tilbage efter dialog med
aftenskolerne. Som opfølgning herpå kan det til referatet oplyses, at aftenskoler i deres kataloger
henviser til Godadgang, hvor man kan finde alle tilgængelige oplysninger om tilgængelighedsforhold.
Bolig og lokalsamfund. DH Gentofte oplever at umiddelbare og omkostningsneutrale tilgængelighedstiltag ofte ikke medtænkes i byggeprojekter tidligt nok i processen. Derfor er DH meget opmærksom på
dette og ønskes inddraget i projektet om Familieboliger på Bank Mikkelsens Vej – ligesom man før har
været det fx ved Bank Mikkelsens Vej byggeriet og byggeri af Sportsparken. Dette kan ske uafhængigt af
et Handleplaninitiativ. Inddragelse i processen om Ungdomsboliger blev ligeledes drøftet. Det blev
vendt, hvordan Opgaveudvalget om Ungdomsboligerne tidligere har præsenteret behovsafdækning og
anbefalinger og Handicaprådet har bidraget med input. Supplerende tilføjede Jacob Monies ønske om,
at byggeriet af Ungdomsboliger i videst muligt omfang planlægges, så det bedst muligt tilgodeser
borgere med særlige behov.
Det blev afslutningsvis aftalt, at det er behovsafdækningen tilkendegivet på dagens møde i
handicaprådet, der inddrages som Handicaprådets input til forvaltningens arbejde med initiativer til
Handleplanen for 2020 og Handicaprådet inddrages i udviklingen af deres forslag.
4. Orientering fra formanden
 Kommunikation
- Opfølgning på kommunikation om Lift i Skovshoved havn. Christian Madsen er i dialog med
havnen mhp. at bringe det på havnens hjemmeside. Når det er sket, skal der arbejdes videre med
ideen om en konkret artikel med billeder af brugen af liften. Efter mødet er indkommet følgende
opdatering på hjemmesiden http://skovshovedhavn.gentofte.dk/da/Nyheder/2019/08/27Handikaplift
- Opfølgning på kommunikation om løbecykler på Bank-Mikkelsens Vej området. Der er kommet
tilbagemelding om, hvordan cyklerne er i anvendelse og formidles til andre brugere i områdets
tilbud, ligesom de er med, når der afholdes Kultur der Dur. Det er Handicaprådets ønske, at
muligheden for at låne cyklerne udbredes og formidles bredere, så alle kommunens borgere
kender til og kan gøre brug af cyklerne.


Invitationer til kommende arrangementer:
- Kultur der Dur, 21. august.
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- Indvielse af Lundø, Troldemosen og Børneterapiens nye rammer på Bank Mikkelsens-Vej området
28. august
- Fremtidens Transport, indsigt og perspektiver på morgendagens transportløsninger - 28. august
- Stormøde i Byens Hus – lørdag den 7. september. Invitation udsendes til rådsmedlemmerne.
- Konference Neurodagen - Hjernen i socialt perspektiv - 22. oktober i Odense. Invitation
genudsendes. Ved ønske om deltagelse sendes mail til sekretæren.
 Afklaring af Stand på Rådhusdagene den 8.-12. okt.
Handicaprådet drøftede muligheden. Ønsket er opstilling af en ad hoc bemandet stand med de vanlige 2
plakater og et bord, hvor der ligger materiale om Handicappolitikken og pjecer fra DH Gentofte.
5. Orientering fra DH
- DH Gentofte er blevet kontaktet af en borger, der oplever af chauffører fra kommunen ikke udviser
behørigt hensyn til borgerens helbredssituation. Derfor rejser DH Gentofte ønske om uddybning af,
hvordan kommunens chauffører uddannes til kørsel.
- DH Gentofte spurgte ind til, hvornår der orienteres om Budget-processen. Det blev oplyst, at det givet
vis er på næste rådsmøde. Processen er lidt senere end sidste år idet den nye regeringsdannelse giver en
senere deadline på budget 2020.
- Elisabet Sinding kommenterede tidligere rejst spørgsmål om visitationspraksis på Tranehaven. Det
leverede svar på rådsmødet i juni og en borgers oplevelser af denne proces. Idet rådet ikke kan
behandle enkeltsager blev det anbefalet at vedkommende retter direkte skriftlig henvendelse til Pleje &
Sundhed.
6. Orientering fra KB
Jesper Kamp orienterede kort om, at Louise Bøttkjær udtræder af kommunalbestyrelse og råd, idet hun
fraflytter kommunen.
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
 Kvartalsredegørelse til Socialudvalget – fremsendt til orientering
Som uddybning til den fremsendte redegørelse orienterede Anita Bahnsen - på vegne af Helene
Rasmussen - om, at Økonomiudvalget er blevet orienteret om et merforbrug på det specialiserede
område den resterende del af året. Det betyder, at kommunen skal udvise tilbageholdenhed, så der sker
den nødvendige tilpasning uden uhensigtsmæssige konsekvenser for den løbende drift og service for
borgerne.
8. Eventuelt
Ingen punkter.
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