
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 21. februar 2011 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Frede Buchardt, DH – Gentofte 
Jacob Monies, DH – Gentofte 
Elisabet Sindig, DH - Gentofte 
Hanne Peylecke, DH - Gentofte 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen   
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
Niels Christian Kofoed, Park og Vej, Gentofte Kommune 
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune 
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke, Direktør Social & Sundhed 
Frank Andersen, Direktør Børn, Unge og Fritid 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap 
Elsebet Schulz, afdelingschef Social & Handicapdrift 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge & Fritid 
Mette Harder, konsulent, Børn, Unge & Fritid 
Jeanette Poulsen, souschef, Børn, Unge & Fritid 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 
 
1. Orientering fra formanden 
Hans Rasmussen orienterede om, at Job- & Aktivitetscenteret i Gentofte inviterer til temadag onsdag 
den 2. marts 2011 kl. 9-14, hvor der stilles skarpt på dagtilbudsområdet for unge og voksne 
udviklingshæmmede. Hvad siger lovgivningen på området? Hvordan forvaltes lovgivningen i disse 
nedskæringstider? Og hvordan stemmer denne forvaltning overens med Danmarks nylige ratificering af 
FN's handicapkonvention?  
 
Temadagen er en blanding af oplæg og diskussion, herunder en paneldebat med dr. pæd. og forsker 
Birgit Kirkebæk, formand for LEV, Sytter Kristensen og Hans Rasmussen. 

 
2. Handicappolitikkens Handleplan 2011  
Steen Suhr-Knudsen orienterede om status på de igangværende projekter støttet af den borgerrettede 
pulje. Herefter drøftede Handicaprådet den forventede annoncering af puljen det kommende forår. 

 
 
3. Høring af Perspektivplan 
Søren Bønløkke og Frank Andersen præsenterede kommunens arbejde med Perspektivplan for social- 
og specialundervisningsområdet, der er sendt i høring. 
 
Formålet med perspektivplanen er at sikre en samlet og tværgående strategi for udviklingen på social- 
og specialundervisningsområdet i Gentofte Kommune, der samtidig skal fungere som grundlaget for de 



fremtidige indsatser på de enkelte områder og dermed sikre kapacitet, kvalitet og fortsat udvikling af 
områderne. 
 
Perspektivplanen indeholder 4 bærende principper for indsatsen på området og indeholder anbefalinger 
til, hvordan der kan arbejdes videre med at klarlægge behov og udvikle løsninger på området.  
 
Det blev i den indledende præsentation præciseret, at Perspektivplanen et værktøj til dialog om 
perspektiverne for udvikling af området og dermed afsæt for udvikling og beslutning om konkrete 
fremtidige indsatser. De forskellige perspektiver fremlagt i planen vil først blive omsat til konkret 
indsats efter politisk behandling og vedtagelse herunder høring af de konkrete indsatser i fx 
Handicaprådet.  
 
Hans Rasmussen introducerede dernæst drøftelsen med afsæt i DH Gentoftes høringssvar uddelt ved 
mødestart. 
 
Handicaprådet drøftede først Perspektivplanens principper med vægt på, hvorvidt det er muligt at samle 
begreberne selvforsyning, inklusion, kvalitet og nærhed under ét princip. Det blev drøftet, hvordan 
begreberne rejser både dilemmaer og udfordringer. Der blev tilkendegivet enighed om forståelsen af 
begreberne ligesom der var opbakning til anvendelse af disse i arbejdet.  
   
Marie Louise Bistrup (mlb) bød ind med, hvordan der kan ligge forskellige perspektiver i begreberne 
indeholdt i princip 1. MLB oplevede at selvforsyning er et perspektiv for kommunen og måske mindre 
interessant for den handicappede borger, mens nærhed er et perspektiv for borgeren.  
 
Søren Bønløkke fremhævede, at selvforsyningsbegrebet både er tænkt som borgerens perspektiv og 
kommunens perspektiv, idet planens formål i lige så høj grad er at sikre, at borgeren også i fremtiden 
har mulighed for at få et kvalificeret tilbud som det er at kommunen kan sikre tilbud. 
 
Frede Buchardt (FB) roste Perspektivplanen og det bagvedliggende flotte stykke arbejde, der 
kendetegner planen, men udtrykte også behov for at rejse flere bekymringer.  
 
FB fremhævede først og fremmest udfordringen ved at samle forskellige handicaps under samme tag. 
FB var umiddelbart positiv over for det berigende i at samle borgere med forskellige handicaps, men 
fremhævende udfordringen med at sikre tilstrækkelige kompetencer og kompetenceudvikling  hos 
medarbejderne samt ressourcer til denne opgave. Derfor efterspurgte FB mere fokus på 
kompetenceudvikling og supervision af medarbejderne i Perspektivplanen. 
 
Dernæst fremhævede FB et ønske om, at planen lægger mere vægt på pårørende og betydningen af 
pårørende i indsatsen. For det første fordi pårørende i mange tilfælde er indgang til relevant 
information i indsatsen. For det andet fordi det er en stor pædagogisk opgave for kommunen at sikre en 
dialog og inddragelse af pårørende i udvikling af indsatsen.  
 
Elsebet Schulz informerede om, at Perspektivplanen bevidst ikke tager fat på kompetenceudvikling af 
medarbejderne, da det forventes at være en efterfølgende opgave varetaget i tilrettelæggelsen af driften 
og dermed ikke i det mere strategiske perspektivplanarbejde.  
 



Herefter blev det drøftet, hvordan en række indkomne høringssvar fremhæver bekymring for, hvorvidt 
der kan opnås finansiering af nye initiativer ved hjemtagning af borgere.  
 
Det blev understreget fra forvaltningen, at kommunen med Perspektivplanen ikke fremlægger 
hjemtagning af borgere som et strategisk tiltag og derfor ikke forventer at opnå finansiering af denne 
vej.  
 
Det blev drøftet, hvordan eventuel misforståelse kan bero på, at der er forskel på, hvorvidt en kommune 
ønsker at hjemtage den såkaldte ’handlekommuneforpligtelse for en borger’ og på at borgere tages 
hjem til fx et botilbud i kommunen. Når ordet ”hjemtagning” benyttes i rapporten, drejer det sig enten 
om at hjemtage en opgave m.h.p. fremtidigt at kunne tilbyde ydelsen, eller om at andre kommuner kan 
beslutte at hjemtage en borger under visse forudsætninger. 
 
Kirsten Dennig præsenterede i forlængelse heraf, hvordan det pt. opleves, at flere kommuner hjemtager 
borgere i dagtilbud primært for at spare kørselsudgifter. Men at der ikke er noget der taler for, at det på 
voksenområdet er markant billigere at hjemtage borgere i botilbud.  
 
Jeanette Poulsen præsenterede hvordan det i nogle sammenhænge forholder sig anderledes med 
indsatsen over for unge, hvor der fx i målgruppen udadreagerende unge misbrugsproblemer kan være 
besparelser forbundet med, at kommunen selv iværksætter tilbud til målgruppen.  
 
Kirsten Kierkegaard fremhævede i forlængelse heraf, hvordan udviklingen og tiltag der fører til mindre 
specialisering kan sikre, at der kan tilbydes kapacitet og kompetencer til borgerne.  
 
Herefter blev tilgangen til kompetenceudvikling og perspektivplanens inddragelse af dette element 
yderligere drøftet.  
 
Det blev fremhævet, hvordan der løbende pågår en stor kompetenceudviklingsindsats og det blev 
præsenteret, hvordan kompetenceudviklingsindsatsen iværksættes i flere typer af organiseringer og i 
forskellige fora for erfaringsudveksling, så der drages nytte af erfaringerne på tværs af tilbud. 
 
I arbejdet med udvikling af driften til at indeholde de fremtidssikrede kompetencer fremhævede Frede 
Buchardt, at bruger/pårørende bestyrelser og råd også er fora, der kan medvirke til at følge at 
tilbuddene udvikles.  
 
Herefter lagde Hans Rasmussen op til en drøftelse af tiltagene på specialundervisningsområdet og et 
ønske om yderligere uddybning af tiltagene med skolernes kompetencecentre. En uddybning ved Frank 
Andersen blev aftalt til et efterfølgende Handicaprådsmøde.  
 
Handicaprådet spurgte til, hvorledes brugerbetalingen af nye eller renoverede pladser påvirkes, når der 
bygges efter almenboliglovens regler, jfr. bilag 4 blev drøftet.  
 
Elsebet Schulz præsenterede hvordan lovgrundlaget er for tilbuddene pt. og hvordan byggeri efter 
almenboliglovens regler vil betyde, at nogle borgere vil opleve boliger dyrere, mens andre vil opleve 
det billigere fx afhængig af formue hos den enkelte. Søren Bønløkke understregede, at kommunen er 
opmærksom på at sikre nye boliger borgerne kan betale.  
 



Karen Margrethe Nyholm spurgte specifikt til Perspektivplanens omtale af brugen af diagnoser og 
fremhævede behovet for en fortsat stor ydmyghed over for diagnostisering kombineret med den store 
faglige viden knyttet til dette arbejde. KMN tilkendegav samtidig, at der baseret på de seneste 7 års 
erfaringerne med børn i bevægelse er mange positive erfaringer med at bringe forskellige diagnoser 
sammen.  
 
Forvaltningen præciserede, hvor Perspektivplanen fortsat bakker op om diagnosticering, men at 
indsatsen for den enkelte bruger ikke alene skal defineres ud fra de enkelte diagnoser.  
 
Handicaprådet tilkendegav støtte til Perspektivplanens teknologiprincip, men understregede at 
udnyttelse og gavn af teknologi kræver mindst lige så stor indsats for træning i brugen af teknologierne 
samt kompetencer i at håndtere disse og det derfor ville være godt med en uddybning af dette.  
 
Rådets spørgsmål til psykiatriområdet og sammenhæng mellem kommune og region førte til en 
beslutning om, at området præsenteres på et snarligt rådsmøde.  
 
Det blev drøftet, hvordan Perspektivplanen indeholder information om indsatser, der er iværksat på 
forskelligt niveau. Nogle er etableret, andre planlagt og nogle alene perspektiver på, hvad der kan 
iværksættes i fremtiden. Det blev besluttet, at der udarbejdes en oversigt, så det tydeligt kan ses, hvad 
der forventes fremlagt til beslutning og hvornår. Oversigten vil blive ajourført, så det til stadighed vil 
være muligt at se, hvor langt de enkelte forslag og beslutninger er nået. 
 
Endelig foreslog MLB, at DH Gentofte ser Perspektivplanen igennem for om den er i 
overensstemmelse med FN’s Handicapkonvention og fx påpeger, hvis den eventuelt ikke er.  
 
Som bemærkning hertil blev det præsenteret hvordan både Kommunens Handicappolitik og 
Perspektivplanen bygger på FN’s Handicapkonvention. 
 
Afslutningsvis blev det aftalt at formand Hans Rasmussen sender et tilrettet høringssvar fra DH 
Gentofte onsdag den 23. februar.  
 
 
 
 
4. Høring af kvalitetsstandarder for Servicelovens § 99 og § 100 
Kirsten Dennig præsenterede udkast til kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 99, 100 og 102. 
Kvalitetsstandarderne for servicelovens § 99 og 102 er meget lig ordlyden i lovteksten, mens der for 
kvalitetsstandarden for servicelovens § 100 er fastlagt et serviceniveau som vejledende udgangspunkt 
for behandling af sagerne. Kirsten Dennig præciserede dog, at der altid skal ske en konkret og 
individuel vurdering i hver enkelt ansøgning.  
 
Jacob Monies bemærkede, at Funktionsevne bekendtgørelsen ikke nævnes som medgrundlag i 
kvalitetsstandarden for servicelovens § 100. Anbefalingen blev taget til efterretning. 
 
Marianne Zangenberg anbefalede at benytte Danmarks statistik i forbindelse med tilvejebringelse af et 
gennemsnitsforbrug på fx beklædning, da de modtager løbende indrapporteringer.  
 



Høringen blev afsluttet med støtte til de fremlagte Kvalitetsstandarder.  
 
5. Nyt fra Tilgængelighedsforum 
Tilgængelighedsforum har ikke holdt møde siden sidste møde i rådet. Hans Rasmussen og Jacob 
Monies orienterede om, at de deltager i en snarlig besigtigelsestur i kommunen af blandt andet Dan 
Turells plads.  
 
6. Spørgsmål og orientering fra DH 
Ingen spørgsmål 
 
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
På baggrund af en på formødet rejse spørgsmål orienterede forvaltningen om følgende: 
 
 Kommunens elbiler og lyd  
Hans Rasmussen har spurgt til, hvorvidt kommunen arbejder med at sikre lyd på anvendte elbiler, så de 
tilgodeser synshandicappedes muligheder for at høre disse? 
 
Forvaltningen orienterede om, at Gentofte Kommunes omfang af el-biler pt. er begrænset til test af én 
el-bil i hjemmeplejen.  
  
Meldingen fra hjemmeplejen er, at man er opmærksomme på, at el-bilens køreegenskaber og lyd stiller 
andre krav til opmærksomhed i trafikken. Det gælder både overfor synshandicappede, men også over 
for alle ’bløde’ trafikanter i trafikken, hvor føreren skal have en større opmærksomhed. 
Ex når en fodgænger går ud på vejen mellem to parkerede biler og måske er mere uopmærksom, da 
lyden er anderledes. Et andet element er el-bilens langsommere acceleration, som kan opleves som 
generende for nogle andre bilister.  
  
Der er sendt en forespørgsel til Choose EV, der er leverandør af El-biler, om deres erfaringer med 
problemstillingen. Der afventes tilbagemelding.  
 
  Nødkald  
Hans Rasmussen har spurgt til status på nødkald og vanskeligheder med driftssikkerhed ved brug af 
internet eller tyverialarm på samme telefonlinje.  
 
Forvaltningen orienterede om at kommunens leverandør STT Condige a/s og kommunens 
Hjælpemiddeldepot beskriver problematikken således: 
1. Når brugeren har en IP-telefon eller en tyverialarm i samme telefonstik som nødkaldet, kan man ikke 
stole på at nødkaldet fungerer, fordi telefonlinjen optages ved almindelig brug af telefonen og ved 
udløsning af tyverialarmen.  
2. ADSL kan godt kombineres med et nødkald, men en ISDN/ MODEM kan ikke kombineres med et 
nødkald. Sidstnævnte er den gammeldags af slagsen, hvor man ringer op til et modem. 
Hjælpemiddeldepotet har ikke mødt denne type længe og er i tvivl om det overhoved er i funktion 
længere.  
3. Leverandøren oplyser at en ny type nødkald er ved at blive frigivet, der gør det muligt at installere 
nødkaldet helt uden stik. Leverandøren er ved at gennemgå de sidste test af systemet. Det skal derefter 
testes, hvorvidt det teknisk kan fungere med kommunens vagtcentralssystem.  
 



 Gentofte Hospitals Brugerudvalg og repræsentation ved Gentofte kommunes Seniorråd 
Hans Rasmussen har spurgt til i hvilken sammenhæng et medlem fra kommunens seniorråd er 
repræsenteret i hospitalets brugerudvalg. 
 
Forvaltningen orienterede om, at Gentofte Hospital har tildelt en plads i deres brugerudvalgt til en 
repræsentant fra 3 Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuners Seniorråd. Det er Alf 
Wennevold fra Gentofte Kommunes Seniorråd, der er udpeget til at repræsenterer kommunerne.  
 
 
 Handicappedes stilling ift. at anvende tilgængelige læger i ferieperioder  
Hans Rasmussen har spurgt om det er slået fast, at handicappede kan benytte tilgængelige læger frem 
for alene læger, der har gensidig kontrakt v. feriedækning i lægekontaktudvalget 
 
Forvaltningen orienterede om, at lægernes tilbagemelding på mødet var, at det naturligvis skal være 
muligt at benytte handicaptilgængelige læger i ferieperioder – også selvom der ikke foreligger en 
konkret aftale om feriedækning med den handicappedes egen læge.  
 
  
 Forespørgsel på kommunens tilbud om træning ved diabetes  
Hans Rasmussen har spurgt om til hvad der er indeholdt i kommunens annoncering af træning ved 
diabetes.  
 
Forvaltningen orienterede om, at kommunen tilbyder træning som led i forløbsprogrammer for flere 
diagnosegrupper. Der tilbydes et oplæg om disse på et kommende rådsmøde. 
 
 Snerydning 
Niels Christian Kofoed orienterede om, hvordan kommunen arbejder for bedre snerydning af invalide 
parkeringspladser. Der er nu udarbejdet et katalog over, hvor der i kommunen er invalide pladser. Dette 
katalog uddeles i lamineret udgave til entreprenørerne der varetager snerydningen, der ud over arbejdes 
med bedre skiltning af pladserne.  
 
 
8. Eventuelt   
Handicaprådet har modtaget følgende informationsmateriale siden sidste møde: 
 Invitation: ’De første år med STU – den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse’. 

Landskonference 7. april i Kolding 
 Pjece: ’Kommunikation på mange måder – specialiserede kurser 2011’ fra 

Kommunikationscentret, Region Hovedstaden 
 
 
 
 


