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Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 17. juni 2013 

 

Tilstede: 

Hans Rasmussen, DH - Gentofte  

Jacob Monies, DH - Gentofte 

Elisabet Sinding, DH - Gentofte 

Jan Mollerup, DH – Gentofte 

Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH-Gentofte 

Karen-Margrethe Nyholm, kommunallæge 

Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen 

Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 

Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 

 

Fra forvaltningen: 

Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge og Fritid 

Lasse Olsen, Børn, konsulent Børn, Unge og Fritid 

Birthe Haahr Larsen, fagkonsulent, Job & Ydelser 

Kirsten Dennig, Afdelingschef Social & Handicap Myndighed  

Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift  

Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 

Berit Rask, konsulent Social & Sundhed (referent) 

 

 

1) Vejledning af førtidspensionister i skift af ordning – deling af opgaven mellem Udbetaling 

Danmark og kommuner  

Birthe Haahr Larsen præsenterede, hvordan Folketinget har besluttet, at alle førtidspensionister, der 

får førtidspension efter de gamle regler, kan vælge at skifte til førtidspension efter de nye 

regler, som blev indført i 2003. Borgeren skal træffe sin beslutning i perioden fra den 1. juni 2013 til 

den 31.december 2013. For borgere, der fylder 65 år inden 1. februar 2014, skal beslutningen tages, 

senest to måneder inden borgeren fylder 65 år. 

 

Kommunen tilbyder vejledning i den forbindelse – fx borgere med særlige behov eller borgere, der 

ikke selv kan kontakte Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan alene kontaktes elektronisk 

eller pr. telefon. Borgere kan forvente at få en grundig vejledning fra kommunen, selvom det er 

udbetaling Danmark, der har overtaget opgaven med beregning og udbetaling af pension.  

 

Det er muligt at gå direkte ind på Borger.dk og se beregninger på, hvorvidt det kan betale sig at 

skifte til ny ordning. Endvidere kan kommunen kontaktes for vejledning om, hvilke konsekvenser et 

skifte kan have for eventuelle tillæg. Der kan være behov for at tale med kommunen om forhold 

vedrørende supplerende ydelser som helbredstillæg, personligt tillæg, bistands- og plejetillæg eller 

tilskud efter lov om social service, tilskud efter aktivloven eller eventuelle tilskud til at få passet sine 

børn.  

 

For borgere på højeste førtidspension vil det som altovervejende hovedregel ikke kunne betale sig at 

skifte til de nye regler. For borgere på forhøjet almindelig eller mellemste førtids-pension er det 

muligt, at de kan få mere udbetalt i førtidspension ved at skifte til de nye 

regler, men samtidig bliver rettigheder og evt. tillæg også påvirket.  
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Birthe Haahr-Larsen orienterede om, at der aktuelt er 1291 førtidspensionister i kommunen heraf er 

ca. halvdelen allerede er på ny ordning. Af de resterende borgere er 341 borgere på højeste pension. 

Det vil ikke kunne betale sig for dem at skifte til nye regler. For borgere på almindelig eller 

mellemste førtidspension kan det eventuelt betale sig at flytte til ny ordning. Det drejer sig om ca. 

260 borgere, der i den forbindelse vil have behov for vejledning. Der har indtil nu været meget få 

henvendelser fra borgere, der ønsker vejledning i overgang til ny ordning. Det er muligt fra 1. juni 

2013 og indtil udgangen af 2013 at vælge om.  

 

Afslutningsvis orienterede Hans Rasmussen om, hvordan han deltager i et møde mellem Udbetaling 

Danmark og Danske Handicaporganisationer for at drøfte, hvordan vejledningen fungerer pt.  

 

 

2) Handicappolitik – layoutforslag  

Steen Suhr Knudsen introducerede det fremsendte forslag til layout af handicappolitikken. I valg af 

billeder er det forsøgt at understøtte politikkens budskaber om mangfoldighed, inklusion, fællesskab 

samt funderingen i FN konventionen. Billederne er samtidig valgt, så de understøtter hele livet fra 

vugge til grav og de skal understrege at handicappede ikke alene er folk i kørestole. Endelig vælges 

billederne ud fra om de er taget i kommunen. 

 

Rådet drøftede oplægget og flere medlemmer synes ikke billedvalget var tilstrækkeligt sigende i 

forhold til, at det skal visualisere et indhold der er en handicappolitik. Der blev efterspurgt billeder 

fra steder i kommunen, hvor der er fx er arbejdet med tilgængelighed eller andet, der har relation til 

handicappede. Det skal signaleres tydeligere at det er en handicappolitik.  Det blev herefter drøftet, 

hvordan det er vanskeligt at finde en balance i billedvalget, så det ikke kategoriserer handicap-

grupper. Hans Rasmussen fremhævede, at billedvalget gerne må have et karakteristisk billede for 

politikkens 6 målområder. Endelig fremhævede flere medlemmer at billedvalget gerne må lægge 

vægt på farver, glade mennesker og gerne billeder med mange forskellige mennesker.  

 

Steen Suhr-Knudsen medtager rådets input til den endelige layout af politikken.  

 

3) Ansøgninger til den borgerrettede pulje ved Steen Suhr Knudsen 
Steen Suhr Knudsen præsenterede kort de fem indkomne ansøgninger og hvorvidt de ligger inden 

for rammen af puljens tildelingskriterier. 

  

Handicaprådet drøftede de indkomne ansøgninger og besluttede at give afslag til 4 af ansøgningerne.  

 

Handicaprådet gav et foreløbigt og betinget tilsagn til bevilling af midler til det ansøgte 

skriveværksted. Handicaprådet drøftede, hvordan bevilling bør forudsætte, at initiativet etableres 

med forankring og støtte fra fx Job- og aktivitetscentret, ligesom det skal inddrage erfaringer fra 

bibliotekets afholdte skriveværksted. Rådet fremhævede desuden betydningen af, at der også indgår 

overvejelser om, hvorvidt et beredskab skal kunne træde til, hvis personer i skriveværkstedet får 

behov som følge af processen. Handicaprådet besluttede, at den fremsendte ansøgning sendes 

tilbage med mulighed for at præcisere ovenstående og dernæst fremlægge en plan for gennemførelse 

for Handicaprådet til august. 

 

Handicaprådet besluttede desuden at køre en ny ansøgningsrunde til efteråret.  
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4) Borgermøde vedrørende handicappolitikken ved Steen Suhr Knudsen 

Steen Suhr Knudsen præsenterede, hvordan der har været arbejdet med forskellige nye ideer til 

afholdelse af det traditionelle borgermøde der har fulgt udarbejdelse af de årlige handleplaner. 

Ønsket med en ny form for borgermøde er at nå ud til flere og andre interessenter. Fremadrettet er 

ideen at afholde en 2-årig foredragsrække med emner, der kan være interessante for en bredere 

målgruppe end der traditionelt kommer til borgermøder.  

 

I år er forventningen at afholde et borgermøde i slutningen af august med afsæt i den nye 

handicappolitik med det formål at drøfte politikken og afstikke vejen videre. Tanken er at 

iscenesættes en debat om de underpunkter, der indgår i den nye politik.  

 

5) Handleplan 2014  
Steen Suhr Knudsen orienterede om, hvordan der er igangsat en afklaringsproces i forhold til hvilke 

initiativer den kommende plan skal indeholde. Handleplan 2014 vil blive besluttet først i 2014 af det 

nye råd, der sammensættes i forlængelse af kommunalvalgte i november.  

 

6) Afsluttende status for Perspektivplanen  

Elsebet Schulz præsenterede, at Perspektivplanen nu er nået så langt i gennemførelse, at planen på 

nogen områder er sat i værk, på nogen områder er man nået videre end planen anviser og endelig er 

nogle af planens tiltag ført videre i nye rammer. Derfor er der fundet anledning til at udarbejde et 

statusnotat på gennemførelse af planen og dermed afslutte planen. Det betyder, at der ikke ikke 

længere er en opfølgning på Perspektivplanen, men at der vil være fremlæggelse og drøftelse af nye 

tiltag, i takt med at disse iværksættes.  

 

Handicaprådet spurgte ind til et par af de specifikke tiltag og deres indhold. Det gav anledning til 

uddybning af, hvordan nogle mål er videreført og fortsat vil sætte perspektiv og retning på indsatsen 

de kommende år. Det er fx social-psykiatriplanen, moderniseringsplanen og den nye 

handicappolitik. 

 

 

7) Orientering fra formanden 

 Nyt fra tilgængelighedsforum 

Hans Rasmussen orienterede om at der opleves blandede erfaringer i arbejdet med at sikre 

tilgængelighed i kommune. I Tilgængelighedsforum er der både dialoger og tiltag, der fungerer 

rigtig godt, men der er også andre situationer, hvor det er meget overraskende, hvilket manglende 

hensyn til tilgængeligheden, der finder sted. Der har senest været et eksempel, der giver anledning 

til, at rådsmedlemmerne i Tilgængelighedsforum har overvejet at skride til muligheden med at 

foretage en egentlig klage over det manglende hensyn til tilgængelighed, selvom det ikke er ønsket 

som vejen frem med at sikre tilgængelighed.  

 

Der ud over udtrykte Hans Rasmussen glæde over den kommende mobilitetsundersøgelse.  

 

 Digitalisering – rating af hjemmeside.  

Hans Rasmussen orienterede om, hvordan kommunens nye hjemmeside ikke opnåede 

tilgængelighedsgodkendelse i ’Bedst på nettet’-undersøgelsen. En speciel situation idet 

vurderingsvirksomheden er samme virksomhed, der rådførte kommunen om netop 
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tilgængelighedshensyn, da den nye hjemmeside blev udarbejdet. Der vil fremadrettet forventeligt 

blive lagt anderledes vægtninger ind i vurderingen, hvorfor der er udsigt til bedre bedømmelse. 

Samtidig fremførte Hans Rasmussen, at han fandt hjemmesiden noget bedre end de afholdte tests og 

ratings. Endelig pegede Hans Rasmussen på, at der via nye apps er basis for en mere tilgængelig 

Gentofte Genvej. 

 

 Udskiftning på stedfortræderpost.  

Hans Rasmussen orienterede om, at rådet ønsker udskiftning på en stedfortræderpost, idet Hanne 

Peylecke ønsker at fratræde som stedfortræder. Det er ønsket at Mitzi Reinau flytter til at være 

stedfortræder for Jørgen Brødsgaard-Thomsen frem for at være stedfortræder for Jacob Monies. 

Ønsket skal fremlægges til godkendelse i kommunalbestyrelsen.  

 

 

8)  Spørgsmål og orientering fra DH 

 Jan Mollerup spurgte til en tidligere henvendelse fra LEV om ferieforholdene på kommunens 

tilbud og spurgte til status. Elsebet Schulz svarede at, de tre store tilbud på Bank-Mikkelsensvej 

har fået midler til at gennemføre ferie. Det har været en udfordring, idet ferie ikke på disse tilbud 

indgår som en del af taksten. Samtidig har kommunen søgt frikommunedispensation med 

henblik på at gøre det muligt for beboere på tilbud at frikøbe medarbejdere til ekstra ferie. 
 

 Hans Rasmussen orienterede om deltagelse på folkemødet på Bornholm, hvor der havde været 

omtale af den såkaldte Gentofte model for velfærdsteknologi. Hans Rasmussen spurgte til, hvad 

der udgør gentofte-modellen.  Det undersøges. 

 

9) Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

 Status efter ændringer i reglerne om handle- og betalingskommuneforhold.  
Elsebet Schulz orienterede, på foranledning af tidligere spørgsmål fra DH Gentofte, om status efter 

ændringer i reglerne om handle- og betalingskommuneforhold samt tilhørende konsekvenser for bo- 

og dagtilbuddene i Gentofte Kommune. Elsebet kunne berette, at der ikke er oplevet henvendelser 

fra kommuner i den sammenhæng før netop på dagen for handicaprådsmødet. Der opleves ikke 

hjemtagning fra botilbud, men fra dagtilbud, ligesom der er færre ansøgninger om nye pladser. Det 

synes ikke at være kommunens serviceniveau, men inddrivelse af betaling fra kommunerne, der 

opleves som udfordret af ændringerne.  

 

 Flex-trafik.  

På baggrund af spørgsmål fra rådet er der hentet svar fra Borgerservice, der oplyser, at kommunen 

ikke er med i en flex-trafikordning. Det oplyses i stedet, at der for pensionister er en ramme for 

tilskud til taxakørsel jf. ’Vejledning vedrørende tilskud til taxakørsel jf. sygesikringslovens §17 til 

gruppe 1 sikrede, der modtager pension’. Hermed kan gives tilskud til kørsel til egen læge, 

speciallæge og lægelaboratorium, hvis borgere ikke kan tage offentlige befordringsmidler af 

helbredsmæssige årsager.  
 

 Status på digital fuldmagt 

Fuldmagtsmodul i Genvej. Der er et fuldmagtsmodul til Genvej, der pt. giver mulighed for at give 

fuldmagt til: Biblioteksfunktioner, BørneGenvej og Skoleintra. Der er mulighed for at udbygge 

mulighederne for fuldmagt i Genvej. 
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Digital Fuldmagt 

Lige nu henviser NemID til de enkelte digitale løsninger. Det vil sige, at man skal logge på med sit 

eget NemID, hvorefter der inde i den konkrete løsning skal være mulighed for at give fuldmagt, som 

det fx fungerer hos SKAT. Ingen af kommunens lokale selvbetjeningsløsninger har i øjeblikket 

denne mulighed.  

 

Digitaliseringsstyrelsen, der arbejder med den digitale fuldmagt skriver at ”I 3. kvartal 2013 er den 

digitale fuldmagtsløsning planlagt til at blive idriftsat som en ny komponent i NemLog-in. 

Løsningen gør det muligt for borgere at give en fuldmagt til en repræsentant, således at 

repræsentanten kan agere på borgerens vegne i de offentlige selvbetjeningsløsninger, der er tilsluttet 

Digital Fuldmagt. Fuldmagter kan gives til andre borgere, en medarbejder i en virksomhed eller en 

virksomhed (via CVR nummer).”  

 

Kommunen er med i Nem-Login og har dermed taget første skridt til at kunne implementere den 

digitale fuldmagt, når den bliver klar. Næste skridt vil være at implementerer den i forhold til de 

forskellige kommunale løsninger. 
 

 

10) Eventuelt 

Ingen punkter. 


