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Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte  
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Kathia Schierning, DH – Gentofte 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH – Gentofte  
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen  
Søren Kjellerup, Leder, Sociale Institutioner og Familieplejen, Børn, Unge og Fritid 
Claus Kofod Robl, Park- og vejchef, Teknik og Miljø 
 
Fra forvaltningen: 
Stig Eiberg, Leder af Idræt og Fritid, Børn, Unge og Fritid 
Bo Sund, Afdelingschef, Job og Ydelser, Social og Sundhed 
Søren Bønløkke, Direktør, Social & Sundhed  
Lasse Dreboldt Olsen, Projektmedarbejder, Børn, Unge og Fritid (referent) 
 
Afbud: 
Anne hjort, Kommunalbestyrelsen 
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Kirsten Dennig, Afdelingschef, Social og Handicap myndighed, Social og Sundhed 
 
 

1. Oplæg om beskæftigelsesområdet, bl.a. med fokus på indsatsen i forhold til borgere med handicap v. 
Bo Sund 

 
Bo Sund var af Handicaprådet inviteret ind til at holde et oplæg om beskæftigelsesområdet Bo Sund 
præsenterede hvordan beskæftigelsessystemet var bygget op, fra nationalt plan til det lokale niveau i 
Gentofte Kommune. 
 
De to hovedformål bag beskæftigelsesindsatsen er  

- at bistå virksomhederne med rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft  
- at bistå ledige til at få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet 

 
Der er 13 forskellige målgrupper, der er i beskæftigelsessystemet, hvor personer med handicap er en 
defineret målgruppe. 
 
Jacob Monies spurgte ind til erfaringerne på jobområdet for borgere med et handicap i Gentofte 
Kommune, hvortil Bo Sund svarede, at det var hans oplevelse, at området generelt fungerede godt, men at 
der havde været sager, hvor der havde været udfordringer – men ikke større end at de havde kunnet løses. 
Jacob Monies spurgte yderligere ind til mulighederne for at få forhåndsgodkendelse af 
handicapkompenserende foranstaltninger til borgere med et handicap. Bo Sund forklarede, at 
forhåndsgodkendelser rummer en række udfordringer når de skal udformes uden kendskab til den 
konkrete sag, men at der i øvrigt sjældent gik mere end to dage, før en godkendelse af hjælpemidler var 
blevet givet, efter borgeren havde henvendt sig. 
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Hans Rasmussen ville gerne vide, hvor meget beskæftigelsesindsatsen samlet koster i Gentofte Kommune, 
hvortil Bo Sund svarede, at forventet regnskab for 2013 vil vise en nettoomkostning i omegnen af kr. 500 
mio. Der har ikke været fokus på besparelser, og udgangspunkter er, at borgerne naturligvis skal have de 
ydelser som de har krav på inden for lovens rammer. 
Hans Rasmussen spurgte ind til den kommende rapport fra Carsten Kock-udvalget og om der var kommet 
nogle detaljer ud fra rapporten. Udover, at der går rygter om, at nyledige kan få hjælp direkte fra a-
kasserne i stedet for kommunerne, er der ikke sluppet meget ud endnu.  
 
 
Kathia Schierning ville gerne vide noget mere om recovery-arbejdet i beskæftigelsesindsatsen. Der er en 
indsat med recovery, men det kræver at borgeren selv engagerer sig. Alle medarbejdere i Job og Ydelser 
har været på en coach-uddannelse for at blandt andet kunne understøtte recovery-arbejdet. Kathia 
Schierning ville yderligere gerne vide, hvordan Gentofte Kommune får virksomheder til at tage et socialt 
ansvar. Virksomhederne er private foretagender, der selv bestemmer deres engagement i socialt arbejde, 
men generelt er store virksomheder mere fokuseret på at fastholde deres egne medarbejdere, der måtte 
have behov for skånehensyn, end at tage nye ind. Mindre virksomheder er lagt mere tilbøjelige til at tage 
borgere med særlige behov ind i virksomheden.  
 

2. Årsberetning for Handicaprådet v. Lasse Dreboldt Olsen 
 

Lasse Dreboldt Olsen præsenterede kort årsberetningen. Der var enkelte bemærkninger, men blev ellers 
godkendt. Den vil blive uploaded til gentofte.dk snarest.  

 

3. Tilgængelighed i Kildeskovshallen v. Stig Eiberg 
 

Stig Eiberg var inviteret ind til at afklare nogle spørgsmål vedrørende vilkårene for anvendelse af en mobil 
lift til borgere med handicap i Kildeskovshallen.  
 
Bekymringen fra Handicaprådet var, at to gange en time med bemanding af liften ikke var nok. Samtidigt 
var de udvalgte tidsrum ikke hensigtsmæssige, da det kræver, at borgeren tager fri fra arbejde for at kunne 
bruge bassinerne. 
 
Stig Eiberg forklarede, at arbejdstilsynets regler ved brug af sådan en lift er meget klare. Der skal instrueres 
i brugen af den. Det kræver ikke uddannelse eller bevis – men instruktionen skal ske fra  Fysioterapien i 
Kildeskovshallen, som har de nødvendige kompetencer. Enhver der har fået instruktionen kan bruge den. 
Der er købt en løsning hos Fysioterapien i Kildeskovshallen, hvor alle gratis kan få instruktioner i brugen af 
liften. 
 
Rådet spurgte ind til, om det var muligt at videregive instruktionsbeføjelser til andre end Fysioterapien, 
eventuelt om hjælpere kan instruere andre hjælpere, eller om borgeren med handicap selv kan instruere i 
brugen af liften. Dette vil Stig Eiberg undersøge og vende tilbage med. Dog er det ikke en mulighed, at 
livreddere kan hjælpe, da Kildeskovshallen er meget besøgt og livredderne skal være fokuseret på 
aktiviteterne i bassinerne. Alternativt skal der ansættes en ekstra person. Der kunne eventuelt startes et 
samarbejde med Frivilligcentret. 
  
Når der er fundet en permanent løsning på problematikken med liften skal der informeres om ordningen  
igen. Der skal for eksempel en annonce i Villabyerne. Det er for tiden kun muligt at læse om den på 
Kildeskovshallens hjemmeside: 
Link: http://kildeskovshallen.gentofte.dk/da/Nyhedsliste/2014/02/04-Hjælp-til-handicappede-der-vil-i-det-
varme-bassin 
 

http://kildeskovshallen.gentofte.dk/da/Nyhedsliste/2014/02/04-Hjælp-til-handicappede-der-vil-i-det-varme-bassin
http://kildeskovshallen.gentofte.dk/da/Nyhedsliste/2014/02/04-Hjælp-til-handicappede-der-vil-i-det-varme-bassin
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4. Orientering fra formanden 
- Inklusionskonference i DGI-byen 

 
Jan Chr. Mollerup og Hans Rasmussen deltog i konferencen ’Unge – Veje og omveje til voksenlivet’. Det var 
tredje arrangement i SFIs – Det nationale Forskningscenter for Velfærd -konferencerække om inklusion, 
som var om unge med udfordringer. Der var ikke nogen egentlig link til hvad i Hans Rasmussens optik, 
kunne opfattes som inklusion. Jan Chr. Mollerup supplerede, at der var en masse spændende ting om 
arbejdsmarkedet – men ikke meget om inklusion. 
 
Kommende arrangementer 
- Socialstyrelsen: Gå-hjemmøde om forældrekurser til børn med funktionsnedsættelser d. 24. marts  
 
Link: http://socialstyrelsen.dk/handicap/aktuelt_sik/gahjemmoder-inspiration-til-foraeldrekurser 
 

- COK: Konference om velfærdsteknologi d. 9. april  
 
Link: http://event.cok.dk/velfaerdsteknologi2014 
 
Hvis man ønsker at blive tilmeldt til et af disse arrangementer kan man henvende sig til sekretæren på 
laol@gentofte.dk, som sørger for tilmelding. 
 

5. Spørgsmål og orientering fra DH 
 
       - LEV: Temamøde om inklusion d. 25. februar – mødet er aflyst.  
Der var for få, der havde tilmeldt sig. Hans Rasmussen har inviteret LEV til at holde møde sammen med DH-
Gentofte. 
 
       - DH Gentofte: Årsmøde d. 26. februar. 
Marlene Brandt kommer og fortæller om frivillighed og mennesker med handicap – også med fokus på 
borgere med handicap som frivillige 
 
Arrangementet foregår i frivillighedscentret fra kl. 18 til 19.15. 
 

6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Handicappolitikkens handleplan 

 
Handicappolitikkens handleplan skulle have været gennem fagudvalgene men der har været en forskydning 
i møder. Derfor vil vedtagelsen af handleplanen blive forsinket en måned. Det har ingen påvirkning på 
indsatserne. 
 
 
       Ansøgning om udvidelse af Handicaprådet 
 
Søren Bønløkke orienterede om, at kommunen havde modtaget en anmodning fra Kathia Schierning, ADHD 
foreningen, om udvidelse af Handicaprådet med en plads til ADHD-foreningen. Gentofte Kommune har 
anmodet om en udtalelse fra  DH-Gentofte for at høre om deres vurdering af den rejste kritik af rådets 
sammensætning. Hans Rasmussen har afgivet et svar, hvor han redegør for, at DH’s indstilling af 
repræsentanter og suppleanter til Handicaprådet tager udgangspunkt i den almindeligt anvendte 
gruppering af handicapgrupper, hvorfor  de forskellige handicapgrupper efter DH’s opfattelse er 
repræsenteret. Socialudvalget har behandlet anmodningen og besluttet ikke at imødekomme denne. 
 

http://socialstyrelsen.dk/handicap/aktuelt_sik/gahjemmoder-inspiration-til-foraeldrekurser
http://event.cok.dk/velfaerdsteknologi2014
mailto:laol@gentofte.dk
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Kathia Schierning mente, at rådet kunne godt have brugt nogle nye kræfter og er derfor ked af, at der ikke 
kan ske en udvidelse. 
 
Hans Rasmussen orienterede om, at DH forud for Handicaprådsmøderne afholder formøde, hvor 
repræsentanter og suppleanter drøfter punkterne på dagsordenen, og at Kathia Schierning som suppleant 
til H-rådet derfor har mulighed for at gøre sine synspunkter og interesser gældende 

7. Eventuelt 
 

Intet 
 


