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Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 21. januar 2012 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Hanne Peylecke, DH - Gentofte  
Jan Mollerup, DH – Gentofte 
Karen-Margrethe Nyholm, kommunallæge 
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
 
Fra forvaltningen: 
Kirsten Dennig, Afdelingschef Social & Handicap Myndighed 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge og Fritid 
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Berit Rask, konsulent Social & Sundhed, referent  
 
Afbud 
Niels Christian Kofoed, chef Park og Vej 
 
1. Tilgængelighed på Gentofte kommunes hjemmeside 
Hans Rasmussen introducerede dagsordenspunktet, der er sat på, fordi Gentofte Kommunes nye 
hjemmeside i en ny tilgængelighedsvurdering er vurderet meget lavt på tilgængelighed. Det er 
bemærkelsesværdigt, idet der er hentet ekstern rådgivning fra en virksomhed om den nye 
hjemmeside inklusiv tilgængelighed. Samme virksomhed er leverandør af den landsdækkende 
tilgængelighedsvurdering af offentlige hjemmesider og har dermed scoret kommunens hjemmeside 
lavt uagtet at de har været rådgiver i forhold til udviklingen af hjemmesiden.  
 
Hans Rasmussen har derfor holdt møde med Mie Gudmundson om status på problemet og 
Handicaprådet får med referatet vedhæftet en teknisk redegørelse. Der tages initiativ til dialog med 
Digitaliseringsstyrelsen, der har ansvaret for præmisserne for tilgængelighedsvurderingen. Når der 
foreligger resultat af dialogen vil Handicaprådet igen blive orienteret. 
 
2. Oplæg til kommende handicappolitik 
Handicaprådet drøftede det fremsendte oplæg til handicappolitik og tendenspapir for området.  
 
Hans Rasmussen introducerede, hvordan regeringen er kommet med en over 100 sider lang rapport 
om tendenser, som fra kommunen side er redigeret til et kort tendenspapir. Hans Rasmussen 
fremlagde, hvordan det meget er velkendte tendenser på landsplan, som kan understøtte arbejdet 
med landsdækkende politikker og i mindre grad tendenser for den kommunale udvikling, men 
papiret underbygger, hvordan der er en mangfoldighed af perspektiver i spil, når det gælder 
tendenser og en kommende handicappolitik.  
 
Steen Suhr-Knudsen introducerede drøftelsen med spørgsmålet om, hvordan den kommende 
handicappolitik kan være med til at sikre en progressiv implementering af 
konventionensbestemmelser? 
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Handicaprådet drøftede, hvordan der blandt andet er et ønske om at være meget konkrete i forhold 
til de kommunale forhold, der gør sig gældende på handicapområdet og dermed også en politik med 
meget konkrete formuleringer.  
 
Jakob Monies rejste ønske om visionære mål som: ”vi skaber lige muligheder for alle borgere uanset 
handicap eller ej”. Der blev samtidig rejst ønske om at de visionære mål følges af en konkretisering 
af målene.  
 
Der blev formuleret ønske om mere visionære mål, der løfter sig over formuleringer som 
inkluderende fællesskaber, der kan tendere til at klientliggøre. Det vil være mere visionært med 
formulering der siger mere om lige muligheder, lige rettigheder og forpligtelser.  
 
Marie Louise Gjern Bistrup fremførte, hvordan der trods mange præsentationer af mange 
enkeltelementer incl. processer i forvaltningen fortsat kan være svært som handicaprådsmedlem, at 
få billeder af, hvordan sagsbehandling, bevillingspraksis mv. har indflydelse på oplevelsen af frihed 
for borgeren. Derfor kan der være behov for, at visionerne bliver konkretiseret, også så det kan 
følges om de bliver til noget. 
 
Hans Rasmussen ønskede at en handicappolitik skal pege på principper og visioner, men også være 
konkret og række længere ud end den institutionaliserede del af kommunen.  
 
Søren Bønløkke spurgte ind til rådets holdning til at handicappolitikken målrettes borgere med 
handicap med det formål at de opnår samme rettigheder og pligter. 
 
Hans Rasmussen understregede det vigtige i at understrege, at handicappede er en gruppe borgere, 
der også gerne vil leve op til deres forpligtelser som borger. Der er en naturlig to-sidethed også for 
handicappede. En tilgang FN’s handicapkonvention også bakker op om.  
 
Jan Mollerup fremhævede ønsket om at inddrage arbejdet med pårørende aspekter. 
 
Det blev drøftet, hvorvidt Handicappolitikkens handleplaner, handicappolitikken eller et 
strategitillæg skal konkretisere, hvordan målsætninger omsættes til årlig konkret handling.  
 
Elisabet Sinding bakkende op om ønsket om konkrete formuleringer og at det er muligt at læse og 
se, hvad kommunen gør konkret på området. 
 
Jakob Monies understregede ønsket om at bevæge sig fra en politik med handleplaner, der 
indeholder en række mere eller mindre tilfældigt igangsatte initiativer til, at politikken med 
målsætningerne sætter en tydeligere ramme og retning for de konkrete initiativer. 
 
I rådets drøftelser blev begreberne rehabiliterende og kompenserende blev berørt som vigtige 
begreber at bringe i spil ligesom der blev formuleret ønske om at finde et dansk ord for 
empowerment.  
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Endelig blev det drøftet, hvordan politikken med fordel bør arbejde med layoutformer og 
publiceringsformer, der kan bringe den ud til mange forskellige målgrupper 
 
Den videre proces for tilblivelsen af den kommende handicappolitik vil være, at et udkast til  
politikken fremlægges til drøftelse på handicaprådsmødet i februar måned og herefter forelægges til 
drøftelse på et fællesmøde i marts måned mellem Børne & Skoleudvalget og Socialudvalget, hvor 
øvrige Kommunalbestyrelsesmedlemmer inviteres til at deltage  
 
3. Årsberetning 2012 
Handicaprådet tilsluttede sig den fremlagte udgave af årsberetningen med få bemærkninger. En 
redigeret udgave med forord forventes færdig til næste møde. 
 
4. Orientering fra formanden 
 Nyt fra Tilgængelighedsforum 

o Hans Rasmussen orienterede om, hvordan der også i regi af Tilgængelighedsforum vil være 
fokus på hjemmesiden igen.  

o Tilgængelighedsforum har planlagt besøg i Kildeskovshallen med henblik på nye tiltag til at 
sikre lidt tilgængeligheden i bygningen, der grundet fredningen er udfordret i forhold til 
tilgængelighed. 

o Tilgængelighedsforum har planlagt sambesøg med Bygningsmyndigheden i 
handicaporganisationernes nye hus i Høje Taastrup.  

o Byplanudvalget vil i forlængelse af drøftelserne i rådet om tilgængelighed i lokalplaner se 
nærmere på en bedre imødekommelse af tilgængelighedsaspektet i planerne.  

o Det er foreslået, at Tilgængelighedspuljen bidrager til at forbedre tilgængelighed ved savna-
pavillionen i Hellerup havn, så borgere md erhvervet handicap har bedre mulighed for at 
forblive i sociale sammenhænge og deltage i fællesskabet.  

o Endelig blev der orienteret om, at der forventes en løsning med bedre tilgængelighed på 
fortorv, cykelsti og vej til Ordrup Gymnasium 

 
 Arrangement tirsdag den 26. februar i Øregårdssalen 16.30 til 19.00 
Hans Rasmussen orienterede om fyraftensmøde om handicapkonventionen med oplæg fra Palle 
Simonsen og Kallehauge den 26. februar i Øregårdssalen. 
 
 
5. Spørgsmål og orientering fra DH 
Ingen spørgsmål 
 
6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
 Lægevagt på botilbud – v. Elsebet Schulz 
Men henvisning til en hændelse på Bank-Mikkelsens Vej, hvor lægevagten i første omgang ikke 
fandt anledning til at komme ud, har Handicaprådet spurgt ind til, hvordan lægeordningen fungerer 
og hvordan kommunen vurderer hændelsen. 
 
Elsebet Schulz orienterede om, at beboere i botilbud er omfattet af lægevagtens ydelser på samme 
måde som alle andre borgere. Vedrørende den konkrete hændelse har embedslægen taget sagen som 
en tilsynssag, hvorfor Socail & Handicap Drift ikke gør yderligere. Der er tale om svigt både af 
borger og af den medarbejder, der rettede henvendelse. 
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I forlængelse heraf er det nu indskærpet over for medarbejdere, at de skal være meget præcise om, at 
de ringer fra et botilbud, hvor man er vant til at håndtere borgerne, så når der ringes, er det vurderet 
at der er behov for lægelig assistance. Der ud over er det formidlet, at enhver medarbejder altid kan 
ringe til en afdelingsleder, der er betalt for at stå til rådighed og derfor kan kontaktes ved 
tvivlsspørgsmål. Det er forhåbningen, at det giver nattevagterne mere tryghed.  
 
Hans Rasmussen takkende for orienteringen og for at der eksisterer en fast procedure for, hvordan 
lægevagten tilkaldes og at kommunen og rådet ser ens på den konkrete hændelse.  
 
 
 Orientering om ændret forløb for vedtagelse af sundhedspolitikken 
Søren Bønløkke orienterede om, at kommunalbestyrelsen har besluttet at ville drøftede den 
kommende sundhedspolitik endnu engang inden den gøres færdig. 
 

 
 Ledsageordning – ny praksis v. Kirsten Dennig 
På baggrund af tidligere rejst spørgsmål fra rådet orienterede Kirsten Dennig om, at 
Brugerhjælperformidlingen har udsendt orientering om ny praksis. Der er tiltag, der giver nye 
muligheder, når det gælder bestilling afhjælpere, men det har vist sig, at der er en problemstilling 
omkring anvendelse af opsparede timer.  
 
Handicaprådet pegede på, at det er brugernes ønske at kunne benytte de ældst opsparede timer først 
og den nye praksis har ændret på det.  
 
Kommunen har i forlængelse af spørgsmålet kontaktet Brugerhjælpeformidlingen og det er nu 
afklaret, at det administrativt kan lade sig gøre for Brugerhjælpeformidlingen at benytte de ældste 
timer først. Denne praksis anvendes derfor fremadrettet. 
 
 Ankestatistik for hjælpemiddelsager v. Søren Bønløkke 
I forlængelse af tidligere oplæg fra Charlotte Fritz-Hansen har Handicaprådet efterspurgt, hvordan 
udviklingen har været i antallet af ankesager på hjælpemiddelansøgninger til Det Sociale nævn.  
 
Søren Bønløkke orienterede om, hvordan antallet af afgjorte sager fra 2010 til 2012 viser, at der er 
små udsving og få sager til Det Sociale Nævn. Der var i 2010 i alt 27 afgjorte sager i nævnet, i 2011 
i alt 16 afgjorte sager mens der til og med tredje kvartal 2012 er afgjort i alt 15 sager. Samtidig skal 
antallet af sager ses i forhold til, at der ca. indkommer 400 ansøgninger om udlånshjælpemidler 
månedligt og ca. 100 ansøgninger månedligt om kropsbårne hjælpemidler til kommunen. De fleste 
sager, der har været forelagt nævnet har ført til stadfæstelse af den oprindelige afgørelse.  
 
Handicaprådet drøftede resultatet. Elisabet Sinding var undrende overfor, at der var så få sager, når 
dialogen blandt rådsrepræsentanter i andre kommuner afspejler en oplevelse af en markant stigning i 
antallet af sager og store sagspukler hos Det Sociale Nævn. Handicaprådet aftalte, at de i DH-regi 
vil søge oplysninger om, hvorvidt nabokommunerne har flere klagesager end der gør sig gældende 
for Gentofte Kommune.  
 
7. Eventuelt 



 5 

Ingen punkter. 
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