
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 17. maj 2010 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Frede Buchardt, DH – Gentofte 
Jacob Monies, DH – Gentofte 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Hanne Peylecke, DH – Gentofte 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen   
Niels Christian Koefoed, chef Park & Vej, Gentofte Kommune 
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap 
Elsebet Schulz, afdelingschef Social & Handicapdrift 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Skole & Fritid 
Birgitte Ring Dahl, Sundhedsfaglig konsulent, Pleje & Sundhed 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 
Ikke tilstede: 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH – Gentofte 
 
 
1) Rundvisning på Hellerup skole 
Lærer Mette Kousholt viste rundt og præsenterede skolens indretning, principper for læring samt 
demonstrerede CD-ord. 
 
2) Orientering fra formanden 

 Årsmøde i Nyborg 
Hans Rasmussen orienterede Handicaprådets årsmøde den 10. maj i Nyborg. Et notat om oplægget 
vedlægges referatet. Jacob Monies fortalte kort om deltagelse i workshop om boligindretning. 
Elisabet Sinding fortalte om sin workshop om mainstreaming og de udviklede værktøjer. På 
konferencen blev værktøjet Bedre sagsfremstilling fremhævet som det mest anvendte. I forlængelse 
heraf opfordrede rådet til, at kommunen inviterer repræsentanter fra Glostrup kommune til at dele 
deres erfaringer med medarbejdere i Gentofte kommune om arbejdet med mainstreaming 
værktøjerne.  
 
Hans Rasmussen orienterede om arbejdet med kommunens nye kommende hjemmeside og 
fremhævede tilfredshed med, at projektet nu har taget et første vigtigt skridt på vejen til at etablere 
tilgængelige løsninger idet det påtænkte indkøb af system kan understøtte tilgængelige sider. 
Samtidig er der i dialogen med kommunen givet tilsagn om, at se nærmere på mulighederne for at 
indarbejde en elektronisk guide over tilgængelighed til kommunens faciliteter 



 
 Tilgængelighedsforum 
Hans Rasmussen orienterede om arbejdet i Tilgængelighedsforum og et behov for afklaring af, 
hvad der kan forventes af kommunens deltagere i Tilgængelighedsforum og hvordan arbejdet i 
forummet kan optimeres.  Det blev drøftet hvordan og med hvem fra kommunen arbejdet i 
Tilgængelighedsforum skal drøftes. Det blev aftalt behandlet som særskilt punkt med inddragelse af 
ansvarlige fra bygningsmyndigheden.  
 
 Lydfyr 
Hans Rasmussen orienterede kort om problemerne med velfungerende lydfyr. Niels Christian 
Kofoed fremlagde kort status og indført procedure med regelmæssig inspektion. Han opfordrede 
alle til at sende eventuelle fejlmeldinger til Park og Vej e-mail:  Park-vej@gentofte.dk 
 
Hans Rasmussen tilkendegav afslutningsvis et ønske om, at det analyseres om, der kan findes andre 
løsninger end lydfyr i kommunen.  
 
 Høring af tilgængelighed på Mosebuen 30 
Hans Rasmussen orienterede om, at han i egenskab af DH-Gentofte formand har fået tilsendt en 
høring om Mosebuen 30, der søger dispensation om regler for niveaufri adgang. Henvendelsen blev 
kort drøftet og der blev opfordret til at søge en afklaring med de pågældende bygningskonstruktør i 
kommunen, da høringen ikke blev fundet relevant. 

 
 
3) Proces for handicappolitikkens Handleplan 2011 og borgermøde august 2010  
Steen Suhr-Knudsen præsenterede forslag til plan for det kommende borgermøde herunder invitation til 
et borgermøde forventeligt torsdag den 26. august i rådhushallen kl. 17.00 – 20.00. Planen for mødet er 
at tage fagligt afsæt i arbejdet med Handleplanen, iværksætte et startskud for inklusion i foreningslivet 
og koblingsmedarbejderens arbejde blandt andet via oplæg fra Kristianssand og eventuelt 
Servicestyrelsen. Endelig er det planen at invitere foreninger i kommunen, der er i gang med aktiviteter 
for handicappede.  
 
Handicaprådet drøftede kort oplægget. Der var opbakning til temaet på mødet og den fastsatte dato. 
Rådet udtrykte bekymring for, at der er plads til de mange skitserede ideer i programmet. 
 
I forlængelse af punktet blev proces og ansøgningsdatoer for den borgerrettede pulje drøftet og 
eventuel mulighed for at promovere denne på mødet til august.  
 
Hans Rasmussen udtrykte ønske om at fastholde en tidlig ansøgningsfrist, så der kan igangsættes 
aktiviteter støttet af puljen i løbet af efteråret. Det blev besluttet, at prioritere en ansøgningsfrist før 
sommerferien, men at det måtte aftales i forhold til at sikre en sagsbehandling af ansøgningerne i 
sommerperioden.  
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4) Høring kvalitetsstandarder på voksen handicap, sindslidende og udsatte-området  
Elsebet Schulz fremlagde høring af kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser på voksen 
handicapområdet. Baggrunden og strukturen på materialet blev præsenteret.  
 
Arbejdet er blandt andet iværksat ud fra et ønske om at skabe klarhed over, hvad Gentofte Kommune 
tilbyder på området, når fx andre kommuner vælger at købe pladser til deres borgere her i kommunen. 
Arbejdet er desuden et vigtigt styringsmæssigt grundlag for at kunne håndtere den forventede 
lovændring om handlekommune for en borger og betalingskommune. Det betyder blandt andet, at det 
er vigtigt for kommunen at gøre klart for fx andre kommuner, hvad Gentofte Kommune tilbyder inden 
for de fastsatte rammer.  
 
Det fremlagte materiale er startskuddet på arbejdet med kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser. Det 
vil forventelig blive udarbejdet en samlet mappe af kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser på 
området.  
 
Det er ønsket, at kvalitetsstandarderne afspejler, hvornår der kan bevilges en ydelse. Når der er truffet 
beslutning om bevilling af en ydelse, så siger ydelsesbeskrivelsen, hvad der er indeholdt i Gentofte 
kommunens levering af pågældende ydelse.  
 
Arbejdet med ydelsesbeskrivelserne er udarbejdet af Social & Handicapdrift i tæt samarbejde med 
lederne af botilbuddene. Der er pt. høring, der udsendes via tilbuddene. Der er endnu ikke indkommet 
store rettelser. Ydelsesbeskrivelserne forventes færdige til september.  
 
Kvalitetsstandarderne udarbejdes af Social & Handicap, der udgør myndigheden på området. Arbejdet 
med kvalitetsstandarder forventes at løbe resten af året og der vil derfor komme mere materiale i 
høring.  
 
Metoden og konceptet er inspireret af Skanderborg kommune, der nu også er udpeget af KL som 
foregangseksempel. Arbejdet med at udvikle kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser drøftes med de 
omliggende og der arbejdes til en vis grad med koordinering.  
 
Handicaprådet roste det fremlagte materiale og udtrykte tryghed og tilfredshed med tilgangen til 
arbejdet og konceptet for udvikling af styringsredskaberne. Rådet havde ingen bemærkninger til selve 
indholdet i materialet.  
 
Redskaberne blev af rådet vurderet som meget vigtige for forventningsafstemning og dialog både med 
de kommende køber-kommuner, med pårørende og politisk.  
 
Rådet fandt det principielt vigtigt, at der var en vis koordinering og sammenhæng i forskellige 
kommuners tilgang til kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser. Ligesom rådet fandt det vigtigt, at der 
var høring og brugerinddragelse – herunder ikke mindst pårørendes inddragelse i arbejdet.  
 



Rådet opfordrede til, at når det første grundlag for kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelserne er 
etableret – bør der ske en formidlingsmæssig bearbejdning, så materialet kan fungere over for de 
forskellige interessenter, der har behov for materialet.  
 
Høringen blev afsluttet med at Handicaprådet tiltrådte arbejdet.  
 
5) Høring serviceniveau for brugerbetaling v. Elsebet Schulz 
Elsebet Schulz præsenterede baggrunden for høring af Serviceniveau brugerbetaling. Materialet 
indeholder alene serviceniveau for brugerbetaling på kommunens bo- og dagtilbud på voksenområdet.  
 
Arbejdet er sat i gang for at sikre, at Gentofte kommunes tilbud alle tilbyder samme serviceniveau for 
brugerbetaling uagtet hvilket tilbud en borger benytter. Materialet vil ligeledes fremadrettet indgå som 
grundlag for aftale om, hvad der er indeholdt, når andre kommuner køber pladser i kommunen.  
 
Det konkrete serviceniveau er fastlagt med inspiration fra Gladsaxe og Købehavns kommune, ligesom 
det er fastlagt ud fra, hvordan niveauet er i kommunen pt. Endelig er niveauet for brugerbetaling på 
ældreområdet inddraget i fastlæggelsen af niveauet.  
 
Oplægget har været i høring på alle tilbud og der er på den baggrund foretaget nogle få rettelser.  
 
Handicaprådet tilsluttede sig det fremlagte materiale uden indholdsmæssige bemærkninger. Rådet 
fandt, at det var et meget flot og seriøst stykke arbejde.  
 
6) Høring kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse for hjælpemidler 2010 
Vibeke Appelt indledte med præsentation af Kvalitetsstandarden og ydelsesbeskrivelserne for 
hjælpemidler 2010. Hele det omfangsrige materialet på 194 sider er vedlagt, fordi der sidder nye 
medlemmer i rådet, som ikke har set det samlede materiale før. I det fremlagte materiale er der alene 
foretaget ændringer på udvalgte hjælpemidler.  

 
Handicaprådet udtrykte tilfredshed med arbejdet med kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser.   
 
På den indholdsmæssige side hæftede rådet sig særlig ved ydelsesbeskrivelsen af el-scooter, der har 
været omgæret af flere ændringer og principafgørelser de senere år. Rådet fandt det med den 
nuværende formulering vanskeligt at gennemskue ydelsesbeskrivelsen og dermed, hvornår el-scooteren 
kan bevilges som et hjælpemiddel eller alene betragtes som et forbrugsgode. Handicaprådet opfordrede 
til, at materialet henviser til den seneste principafgørelse fra marts 2010 for at gøre materialet 
tydeligere.  
 
Rådet blev oplyst om, at det af Ankestyrelsens principafgørelse 042-08 (19. dec. 2008) fremgår, at el-
scootere som udgangspunkt skal betragtes som forbrugsgoder, da køretøjerne efter Ankestyrelsens 
opfattelse i dag fremstilles og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos især den ældre 
og mindre mobile del af befolkningen.  
 
Af Ankestyrelsens afgørelser 027-10 (9. marts 2010) og 082-10 (31. marts 2010) fremgår at borgere 
(som i øvrigt har ret til støtte til hjælpemiddel og forbrugsgode) med meget kort gangdistance kan få el-



scooter bevilget som hjælpemiddel (Serviceloven § 113 stk.5) I disse konkrete tilfælde fungerer el-
scooteren alene som et hjælpemiddel, da den udelukkende kompenserer for den nedsatte funktionsevne, 
og der er ikke knyttet en forbrugsgodeværdi til el-scooteren for disse borgere.  
 
Rådet spurgte til leverandørvalg for kørestole, som er bevilget som et særligt personligt hjælpemiddel 
(Serviceloven § 112, stk. 3). Kørestole, som særligt personligt hjælpemiddel, forudsætter individuel 
tilpasning og at den benyttes i hovedparten af dagens timer. Ifølge Bekendtgørelsen  987 /(6. august 
2007) kan borgere, der får bevilget kørestole, som særligt personlig hjælpemiddel benytte en anden 
leverandør end den kommunen har valgt. 
 
El-scootere vil ikke kunne bevilges som særligt personligt hjælpemiddel. 
 
Rådet spurgte ind til processen for ekstra bevilling af Movia handicapkørsel, hvor de 104 bevilgede 
ture skal være opbrugt inden der kan ansøges/bevilges op til 20 ekstra ture. Vibeke Appelt oplyste, at 
alle ture skal være opbrugt inden ny ansøgning. Rådet opfordrede derfor til, at der var hurtig 
sagsbehandling på disse.  
 
Med afsæt i materialet blev mulighederne for frit valg af leverandør af hjælpemidler endvidere drøftet. 
Vibeke Appelt oplyste, at der pr. 1. oktober 2010 vil være frit valg af leverandør af hjælpemidler. 
  
Handicaprådet tilsluttede sig materialet med bemærkning om at materialet tilpasses de anbefalede 
rettelser. 

 
7) Høring Ombygning Tuborgvej 90 – revideret forslag 
Søren Bønløkke præsenterede hvorfor de oprindelige planer for ombygning af Tuborgvej 90 ikke kan 
lade sig gøre inden for rammebeløbet.  
 
Derfor fremlægges nu en af arkitekterne justeret planen. Planen indeholder fortsat tilgængelige 
fællesarealer nu i stueetagen frem for i kælderen. Det betyder, at der etableres en bolig mindre. Til 
gengæld bliver der forbedret tilgængelighed til boligerne i skoleetagen.  
 
Det reviderede forslag har været i høring hos brugerrepræsentanterne, der er meget tilfredse med 
løsningen. 
 
Handicaprådet havde få afklarende spørgsmål til indretningen, men ellers ikke yderligere kommentarer 
til det fremlagte forslag.  

 
 

8) Spørgsmål og orientering fra DH 
 Oplysninger om Søgårdsskolen i forlængelse af sidste Handicaprådsmøde 

Handicaprådet ønskede på sidste rådsmøde yderligere oplysninger om udviklingen på Søgårdsskolen. 
Steen Suhr-Knudsen præsenterede derfor yderligere information om skolen, elevtal og økonomi.  
 



Søgårdsskolen er Gentofte Kommunes specialskole. Skolen er et skole- og fritidstilbud med fælles 
fysiske rammer. Et helhedstilbud, med nært samarbejde mellem skole, GFO og hjem. Skolen er i 2006 -
2008 ud- og ombygget, som en del af SKUB projektet.  
 
Søgårdsskolens elevtal har de sidste 10 år udviklet sig fra ca. 80 til i dag, hvor der er 110 elever på 
skolen. Væksten i elevtallet skal ses i sammenhæng med skolens ud- og ombygning. I 2009 blev Lille 
Tjørnegård og Søgårdsskolen endvidere lagt sammen. På Lille Tjørnegård var der plads til 2 
børnegrupper a 6-8 børn. Endelig visiterer kommunerne i stigende grad ud fra et nærhedsprincip. Det 
betyder, at flere børn fra nærområdet får tilbudt en plads på Søgårdsskolen. 
 
Budgettet følger som udgangspunkt børnetallet og er derfor steget de sidste 10 år. Derudover er 
budgettet korrigeret på baggrund af skolens optag af mere pædagogisk krævende børn. Således at 
budgettet for 2007 til 2010 er steget fra ca. 32,8 mio. kr. til 46,5 mio. kr., inkl. GFO 

 
 Borgmesterbrev fra Danske Handicaporganisationer 

Hans Rasmussen orienterede om, at Dansk Handicaps formand har sendt et brev til samtlige 
borgmestre i en meget kritisk tone. Hans Rasmussen understregede, at han ikke billiger tonen og ikke 
håber, det bringer skår i det ellers så gode samarbejde lokalt mellem Gentofte Kommune og DH 
Gentofte/Handicaprådet. 
 

 Høring af udbud af hjælpemidler i Rudersdal 
Hans Rasmussen har spurgt til et omtalt tværkommunalt indkøb og udbud af hjælpemidler i Rudersdal 
kommune og ønskede derfor oplysninger om, hvordan Handicaprådet i Gentofte kommune er 
involveret. Søren Bønløkke oplyste, at baggrunden for fælles udbud og indkøb har afsæt i det fælles 
projekt med Gladsaxe Kommune om udbud af hjælpemiddelhåndteringen. Gentofte kommune har i 
forlængelse af at Gladsaxe Kommune ikke ønskede at gennemføre det fælles projekt besluttet, selv at 
opkvalificere eget depot samt satse på at gå i fælles udbud om indkøb af de 30 standard hjælpemidler, 
som blev kravspecificeret i forbindelse med Gladsaxe-projektet. Den fremtidige aftale bliver 
forhåbentlig sammen med 8-10 andre kommuner.  
  
Pt. er kravspecifikationerne til udbuddet i høring hos interesserede kommuner. Disse 
kravspecifikationer er udarbejdet med meget tæt brugerinddragelse og inddragelse af repræsentanter fra 
Handicaprådet i det tidligere Gladsaxe- Gentofte samarbejde. Derfor er de ikke i høring igen i Gentofte 
kommune. I tilfælde af at der er ønske om justeringer efter denne høringsrunde, vil Handicaprådet i 
Gentofte kommunen blive hørt i forhold til disse tilpasninger.  
 

 Gentoftegade 71 – medborgerhus  
Hans Rasmussen har spurgt til status på Medborgerhuset i Gentoftegade 71 og hvorvidt huset kan 
benyttes til fx DH medlemsarrangementer? 

 
Kulturdirektør Lone Gladbo fremsendt det svar, at Gentofte Kommune ligesom resten af landets 
kommuner har måttet se på budgetterne igen, og i forbindelse med en revurdering af anlægsudgifterne 
har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. april besluttet at udsætte renoveringen af Gentoftegade 
71.  



 
Huset benyttes i dag af forskellige foreninger, men er ikke egnet til handicappede på grund af de mange 
trapper. Der er til gengæld rigtig mange andre lokaler med gode adgangsforhold for handicappede, og 
Lena Kjelfred i Fritidsafdelingen kan være DH Gentofte behjælpelig med at finde egnede lokaler til 
medlemsarrangementer. 

 
Der er endvidere bevilget et beløb til en handicapelevator til biblioteket i Gentoftegade. Det var planen 
at gå i gang med ombygningen i maj måned sidste år, men da udlejer samtidig varslede markante 
forhøjelser af huslejen, valgte man, at udsætte renoveringen til forhandlingerne om huslejen var afgjort. 
Det har taget sin tid, da udlejer begærede sagen i Boligretten. Sagen forventes afklaret inden sommer, 
således at der kan etableres en elevator i løbet af efteråret.  
 
9) Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

 Status hjælpemidler – ny aftale med Falck 
Falck i Allerød benyttes nu som leverandør af hjælpemidler i stedet for hjælpemiddeldepotet i Rødovre. 
Der er foretaget afprøvninger, men det er endnu ikke muligt at fremlægge erfaringer med brugen.  
 

 Klager for den sociale ankestyrelse  
Som svar på DH Gentoftes forespørgsel fremlagde Søren Bønløkke, hvorvidt kommunen sender en 
underkendelse i de lokale nævn videre til den sociale ankestyrelse. En rundspørge i organisationen 
viser, at det sker meget sjældent. Kommunen har dog pt. valgt, med klar opbakning fra Socialudvalget, 
at sende en større boligsag videre til den Sociale Ankestyrelse. Der foreligger endnu ikke svar i sagen.  
 

 JAC’s særlige ungdomsuddannelse 
Elsebet Schulz orienterede om en ny særlig ungdomsuddannelse iværksat hos Job og Aktivitetscentret, 
der har en række aktiviteter – herunder Next Job. Efter henvendelse fra UU Nord er der udviklet en 
særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Sigtet er at få de unge ud på det ordinære arbejdsmarked. 
Uddannelsen er behandlet i Socialudvalget med stor opbakning.  
 
10) Punkter til kommende møder 

 Temaoplæg om implementering af Handicappolitikken på Teknik & Miljø  

 Tilgængelighed - Bygningsmyndigheden og PLAN  

 Handleplan 2011 og borgermøde 
 
 Høring Handicapparkering 

 
 Oplæg fra Glostrup kommune om deres arbejde med Mainstreaming 
 
 
 

11)  Eventuelt   
Ingen punkter 

 


