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1. Orientering om Rammeaftale 2014 jf. afholdt høring.
Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning.
Kirsten Dennig introducerede materialet, der siden sidste møde har været i høring i rådet. Strategien
med baggrundsanalyser indeholder tilkendegivelse af behovet for tilbud på det specialiserede
område for hele regionen og for kommunen.
På voksen-området oplever Gentofte kommune stort set uændret behov dog med en forventet lille
stigning inden for autisme-området. Generelt set meldes der en stigning i borgere med ADHD blandt
kommunerne i regionen. Gentofte har ikke meldt dette ind, men det er ikke udtryk for at vi ikke ser
en øget problemstilling omkring borgere med ADHD. På regionalt plan er der tilkendegivelser af et
øget behov for tilbud til borgere med sindslidelser, med dobbelt-diagnoser og med misbrug. I
Gentofte kommune er det også diagnoser der fylder, men der er ikke direkte meldt stigninger ind.
Handicaprådet drøftede herunder, hvorvidt der er flere borgere, der søger tilbud med et givent
rusproblem.
På børne-området meldes om stort set uændret behov med en lille stigning i ADHD, autisme og børn
med sociale problemer. I regionen melder en betydelig del af kommunerne om en stigning i antallet
af børn og unge med sindslidelse, børn og unge udviklingshæmmede med psykisk sygdom, børn og
unge med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen samt børn og unge med
misbrug. Det blev drøftet, hvordan den regionale udvikling kan ses som noget bekymrende.
Derefter blev det drøftet, hvordan der samlet set er fokus på at sikre den højt specialiserede viden.
Ligesom det blev drøftet, hvordan der kan komme udfordringer med at sikre tilbud for ældre med
udviklingshæmning og demens.
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Afslutningsvis drøftede rådet, hvordan der i forskelligt regi i henholdsvis staten, regionen og
kommunerne analyseres på behov for tilbud og arbejdes med strategier og det kan ind imellem være
vanskeligt, når der arbejdes med forskellige tilgange i form af målgrupper, diagnoser og
funktionsbehov.
2. ’Nye veje - nye muligheder’– projekter på Social & Handicapområdet
Kirsten Dennig præsenterede et oplæg til, hvordan Social & Handicap-området i Gentofte kommune
sætter gang i en proces med at udvikle indsatser og nytænke opgavevaretagelsen, som vejen til den
effektivisering, der er nødvendig som følge af udligningsreformen og de økonomiske konsekvenser,
det har for Gentofte kommune.
I ”Nye veje – Nye muligheder” arbejdes i første omgang med størst fokus på udvalgte initiativer
under fire hovedoverskrifter. Det er:
1. Rehabilitering – en anden måde at arbejde på. Under denne overskrift vil de første to
indsatser i fokus være henholdsvis social rehabilitering; nye måder at støtte borgere i egen bolig og
et rehabiliterende sigte i visitationssituationen; metoder til i øget omfang at spørge ind til borgerens
ressourcer og sammen med borgeren fastsætte konkrete mål for en støttende eller trænende indsats..
2. Driftsstruktur og organisering af rammen. Her vil første indsatser i fokus være at arbejde
med snitflader mellem Social & Handicap Drift og Pleje & Sundhed Drift samt generel
reorganisering af driftssiden i forhold til støtte i egen bolig, hvis det viser sig, at den nuværende
struktur kan optimeres.
3. Sagsgennemgang. Der arbejdes med en indledende screening af om der er borgere med en
psykisk sygdom, der kan støttes i deres ønske i at flytte fra botilbud til egen bolig med
støtte.Herudover vil udvalgte kørselssager være i fokus.
4. Andet i fokus til nytænkning er økonomistyring og kapacitetstilpasning samt plads til helt nye
ud af boksen initiativer.
Handicaprådet stillede et par enkelte spørgsmål til forventningerne til indsatserne og fandt i øvrigt
oplægget meget spændende og ser frem til at høre mere om, hvordan det vil gå med de nye tiltag.
3. Præsentation af overblik over frivilligt arbejde i kommunen
Ida Juhler introducerede emnet herunder en kort præsentation af sin egen rolle i forhold til
kommunens arbejde med frivillige. Gentofte Kommune har de senere år arbejdet struktureret med at
øge samarbejdet med frivillige både på tilbud inden for Social & Sundhedsområdet og generelt i
hele kommunen. En tværgående arbejdsgruppe, som bl.a. har udarbejdet en guide med
frivillighedsbrev samt information om: Børneattest, straffeattest, tavshedspligt,
forsikringsspørgsmål, efterløn/dagpenge m.m. problemstillinger og muligheder knyttet til
involvering af flere frivillige i kommunens tilbud og institutioner ligesom ledelse af frivillige har
været rejst som tema i kommunens ledernetværk og i MED-udvalgene.
Det blev uddybet, hvordan det frivillige engagement i kommunen bl.a. er afdækket via en
spørgeskemaundersøgelse til 191 ledere. Den viste, at der samarbejdes med frivillige på 56% af
kommunens tilbud inden for Børn, Unge og Fritid, Kultur og Bibliotek, Teknik og Miljø samt Social
& Sundhed.
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Ida Juhler uddybede derefter, hvordan og hvor meget der samarbejdes med frivillige på tilbuddene
på Social & Sundhedsområdet. Ud af 40 adspurgte arbejdspladser samarbejder 22 med frivillige på
forskellig vis og med forskelligt engagement. Erfaringerne viser, at frivillige indgår som et et godt
supplement, der fx medvirker til at afholde aktiviteter med beboerne og skabe liv i ydertimerne.
Samtidig viser erfaringerne, at det er vigtigt at afstemme forventninger både med medarbejdere,
borgere og evt. pårørende og at frivillige er lige så forskellige som medarbejdere og beboere. Ida
Juhler uddybede afslutningsvis, hvordan frivillige kan tænkes ind i mange sammenhænge, hvor det
giver mening. Senest er der fx rekrutteret frivillige til kommunens sansehaver på Ordruplund og
Søndersøhave. Der ud over samarbejdes med frivillige med udviklingshandicap på Kløckershave
iværksat via Hjemmevejlederteamet. Her er produceret en film, der illustrerer samarbejdet. Se mere
på www.gentofte.dk/da/Om-kommunen/Frivillige/Film-jeg-har-noget-at-gi
Handicaprådet takkede for oplægget og vil også gerne fremadrettet høre om initiativer og erfaringer
i samarbejdet med frivillige.
1) Forventninger til Handleplan 2014
Steen Suhr-Knudsen præsenterede, hvordan der med handleplan 2014 vil blive lagt vægt på at
iværksætte indsatser, der er afstemt med de langsigtede mål for den nye handicappolitik. Der vil
samtidig blive lagt vægt på initiativer med forankring i organisationen. Det vil blandt andet ske ved
at indarbejde de handicappolitiske mål i eksisterende strategi og udviklingsarbejde og dermed
planlægge initiativer, der hænger sammen både med handicappolitikken og de øvrige tiltag.
Handicaprådet støttede tilgangen med at sikre tilstrækkelig forankring af politikken og dertil
hørende indsatser.
Herefter drøftede rådet kort layout af den nye handicappolitik og betydningen af både at have en
godt formuleret politik og en politik med et visuelt udtryk og billedvalg, der understøtter og
formidler vægten på mangfoldighed og inklusion.
2) Handleplan 2013 – hvad sker der i 2013?
Handicaprådet afklarede, hvordan der i Handleplan 2013 fokuseres på de igangsatte og i gangværende initiativer fra 2011 og 2012, hvorfor en status på disse var medsendt som oplæg til
drøftelsen.
Afslutningsvis blev det drøftet, hvordan formen på de tidligere borgermøder skal nytænkes for at
sikre en bedre deltagelse. Forskellige former for møder blev drøftet. Steen Suhr-Knudsen vil på
baggrund af input vende tilbage med et nyt forslag til, hvordan et arrangement kan afholdes.

4. Orientering fra formanden
 Nyt fra tilgængelighedsforum
Mobilitetsundersøgelsen.
Niels Christian Kofoed fortalte kort om en ny undersøgelse sat i gang i forlængelse af kommunens
Trafiksikkerhedsplan. Mobilitetsundersøgelsen skal bl.a. afdække, hvordan der kan arbejdes med
tilgængelige veje eller ruter for fx skolebørn og i forhold til udvalgte målgrupper og hvordan kan der
arbejdes med tilgængelighed.
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Hans Rasmussen orienterede herefter rådet om, hvor han gerne ser undersøgelsen pege på generelle
tilgængelighedsproblematikker og fx gerne må komme med en registrering og anbefaling til,
hvordan mobiliteten kan fremmes.
Digitalisering – rating af hjemmeside. Udskudt til næste møde
 Konference – medborgerskab og mennsker med handicap
Hans Rasmussen orienterede kort om en vellykket og velbesøgt konference. Hans Rasmussen
eftersender udvalgte slides til rådet.
5. Spørgsmål og orientering fra DH
Ingen spørgsmål
6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
Ingen punkter.
7. Eventuelt
Ingen punkter.
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