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Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH – Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Jacob Monies, DH - Gentofte 
Mitzi Reinau, DH – Gentofte 
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen  
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 
Michael Holst, Planchef, Teknik og Miljø  
Kirsten Dennig, Afdelingschef, Social og Handicap myndighed, Social og Sundhed 
 
Fra forvaltningen: 
Thomas Bille, Direktør, Social & Sundhed 
Stig Eiberg, Leder, Idræt og Fritid, Børn, Unge og Fritid 
Elsebet Schultz, Afdelingschef, Social og Handicap Drift, Social og Sundhed 
Christian Madsen, Chefkonsulent vedr. fritid og handicap, Børn, Unge og Fritid  
Lasse Dreboldt Olsen, Projektmedarbejder, Børn, Unge og Fritid (referent) 
 
Afbud: 
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 

 
 

1. Idræt og Fritid v. Stig Eiberg 
 

Stig Eiberg var blevet inviteret ind til for at fortælle om Idræt og Fritid generelt, men også om de specifikke 
tilbud der henvender sig til borgere med handicap. 
 
Af disse tilbud blev MinFritid fremhævet, som er et tilbud til borgere, der ønsker en ledsager, som sammen 
med borgeren kan afprøve aktivitetstilbud. På gentofte.dk findes der en liste over de foreninger, som har 
tilbud til specielle målgrupper. Link: http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-
fritid/Idr%C3%A6t/Idr%C3%A6t-for-s%C3%A6rlige-m%C3%A5lgrupper 
 
Tilgængelighedsforum ønsker at besigtige BKO Charlottenlund, da det har udmærket sig som et 
aktivitetscentrum for børn med særlige behov. Sekretæren planlægger en besigtigelse af BKO 
Charlottenlund. 
 
Angående liften i Kildeskovshallen ønsker Handicaprådet et relancering af tilbuddet om uddannelse af 
hjælpere, da det nu er vinter og behovet er større. 
 

2. Høring af ydelsesbeskrivelser v. Elsebet Schultz 
 

Ydelsesbeskrivelserne fastsætter kvalitetsniveauet på kommunens tilbud ved at specificere de ydelser, der 
er omfattet af taksten og som tilbuddet leverer. Ydelsesbeskrivelserne beskriver blandt andet de enkelte 
tilbuds målgruppe, antal pladser, faglig referenceramme, ydelsens indhold og omfang (og er dermed et 
katalog, hvori de enkelte tilbud kan afgrænse deres faglighed og ydelse). Hermed sikres det, at borgerne 

http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idr%C3%A6t/Idr%C3%A6t-for-s%C3%A6rlige-m%C3%A5lgrupper
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idr%C3%A6t/Idr%C3%A6t-for-s%C3%A6rlige-m%C3%A5lgrupper


 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 SOCIAL & SUNDHED 

 

Sagsnr. 000774-2010  Side 2 af 3 

 

tildeles det tilbud, der passer bedst til den enkelte ud fra en konkret og individuel vurdering, samt at 
køberkommunerne ved, hvad de er indeholdt i taksten. 
 
Ydelsesbeskrivelserne er ikke udarbejdet med borgerne som målgruppe men er et professionelt værktøj til 
ledere og sagsbehandlerne, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området. 
 
Ydelsesbeskrivelse § 103 JAC 
 
Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse § 104 JAC 
 
Ingen kommentarer 
 
Ydelsesbeskrivelse STU JAC 
 
Ingen kommentarer 
 
Handicaprådet spurgte ind til, hvor det var muligt at finde ud af hvad de forskellige tilbud koster, hvortil 
Elsebet Schultz svarede, at de informationer er tilgængelige via hjemmesiden og på 
www.tilbudsportalen.dk 
 
Rådet spurgte også ind til, hvor mange brugere af STU der er borgere i Gentofte. Elsebet Schultz svarede, at 
det var omtrent halvdelen der er borgere i Gentofte Kommune.  

 
3. Ferie på botilbud v. Elsebet Schultz 
 

Elsebet Schultz var inviteret ind for at redegøre for afholdelse af ferie på botilbud for voksne borgere. 
Botilbuddene har afholdt ferier med en varighed på 4-7 dage. Ferie afholdes afhængigt af, om det gavner 
borgeren at være væk fra deres hjem. Ikke alle borgere har gavn af, at være væk fra deres bopæl i flere 
dage. 
 
Borgere har tidligere betalt for hjælperes rejse og opholdsudgifter. Det er ikke længere ikke er tilladt, 
hvilket KL har skrevet til kommunerne om. Statsforvaltningen i Syd siger, at der brydes med det 
grundlæggende retsprincip, at ydelser bevilget af det offentlige er gratis for brugerne med mindre der står 
andet i lovgivningen. 
 
 
En række dagtilbud tilbyder ikke ferier, fordi deres kerneopgave er produktion. Botilbuddene til borgere 
med psykisk sygdom tilbyder som hovedregel ikke ferie. 
 
Juridisk er der en række ting, som der ikke er blevet afgjort – fx § 85 udlandsferie. Derfor forholder 
Gentofte sig afventende. 
 
Mitzi Reinau opfordrede kraftigt botilbuddene til at afholde ferie med beboerne, da det er utroligt vigtigt at 
komme på ferie hvert år. 

 

http://www.tilbudsportalen.dk/
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4. Status på Handicappolitikkens Handleplan 2014 v. Christian Madsen 
 

Handicaprådet tog status til efterretning men bemærkede, at formen på statusnotatet var blevet for 
overordnet, og at der selvom man kunne se statistisk fremgang, er der ikke viden nok til at handicaprådet 
kunne rådgive fremadrettet om de enkelte projekter.  
 
Det blev besluttet, at forvaltningen i samarbejde med formanden til næste gang udvikler en statusoversigt 
med et detaljeringsniveau, hvor det er muligt bedømme status på de enkelte projekter. 
 

5. Orientering fra formanden 
 

- Markedsdagen 
Markedsdagen i Rådhushallen, med fokus på borgere med særlige behov, var rigtig spændende. 
Der var en bred vifte af tilbud og aktiviteter tilstede med et afsluttende oplæg af Team Tvilling. 

 
- Aktivt Liv 50+ 

Hans Rasmussen og Mitzi Reinau deltog i fremtidsworkshoppen på Gentofte Rådhus under temaet 
Aktivt Liv 50+. Det var en god workshop, hvor fremtidens behov for aktiviteter blev drøftet. 
 

- Lokal Beskæftigelsesråd 
I de regionale handicapråd, er det blevet drøftet, at kommunen ikke skal frasige sig muligheden for, 
at høre alle dem, som er repræsenteret i LBR, da disse bliver nedlagt efter nytår. Derfor foreslås 
der, at der skal oprettes et forum til høre de forskellige interessenter på beskæftigelsesområdet. 
 

- Nyt fra Tilgængelighedsforum 
Tilgængelighedsforum har været ude og besigtige renoveringen af Gentoftegade. Dertil har der 
været nogle bekymringer, da der tilsyneladende ikke er draget erfaringer fra andre 
byfornyelsesprojekter i Gentofte Kommune. Tilgængelighedsniveauet er ikke tilfredsstillende. 
Derfor ønsker tilgængelighedsforum at blive inddraget tidligere i byggeprocesserne. 

 
- Pårørendeforeningen LEV har henvendt sig til kommunen angående arkitektkonkurrencen 

vedrørende ’Det gode liv – i nye rammer’. De ønsker en repræsentant fra LEV i dommerkomiteen.  
 
 

6. Spørgsmål og orientering fra DH  
 
Genhusning fra Strandlund – Rykkes til næste gang  

 
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg  

 
På baggrund fra en tidligere henvendelse fra Handicaprådet, redegjorde Kirsten Dennig for, at 
undervisning af voksne ordblinde ligger i regi af VUC, i modsætning til børn og unge med dysleksi, som 
ligger i regi af Gentofte Kommune.  

 
8. Eventuelt  

 
Mitzi Reinau spurgte ind til markedsføringen af det årlige julemarked i Gentofte Kommunes rådhushal 
d. 4. december, da hun mente den var yderst mangelfuld. Lasse Olsen lovede at følge op og vende 
tilbage med svar til Handicaprådet. 

 


