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Referat af møde i Handicaprådet mandag den 16. maj 2022 

Tilstede  
Hans Rasmussen, formand DH Gentofte 
Elisabet Sinding, næstformand DH Gentofte 
Jens Chr. Pedersen, DH Gentofte 
Mitzi Reinau, DH Gentofte 
Lene Jelstrup, DH Gentofte 
Jesper Marcus, Kommunalbestyrelsen 
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen via Teams 
Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen 
Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap 

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 
Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid BSKUF, referent 
Rikke Lunøe, konsulent i Social & Handicap 
Bo Sund, afdelingschef Erhverv, beskæftigelse og integration 
Camilla-Lønborg-Jensen, programleder fællessekretariatet 
Mette Svendsen Helmer, chefkonsulent Strategi og Analyse 

Afbud 
Berit Rask 

Michael Holst, planchef Plan & Byg 

1. Velkomst ved formanden 

Hans Rasmussen bød velkommen og så frem til behandlingen af den fyldige dagsorden. 

2. Projekt for unge med autisme: ”Godt videre i egen bolig” 

Rikke Lunøe præsenterede projektet ”godt videre i egen bolig”, som er rettet mod at 
understøtte unge med autisme i at klare sig bedre ift. uddannelse, beskæftigelse, oplevet 
livskvalitet samt evnen til at leve selvstændigt. Gennem indsasten udvikles de unges 
livsmestring og selvindsigt samt deres sociale færdigheder, så autismediagnosen ikke står i 
vejen for deres livsmuligheder. Se vedhæftede præsentation for yderligere detaljer. 

Der blev spurgt ind til, om deltagerne måske burde have lært disse færdigheder tidligere. 
Rikke Lunøe medgav, at dette kan være tilfældet for nogle, men en del får deres diagnoser 
relativt sent, hvorfor indsatsen først kommer i spil derefter. 

Det er forholdsvist ressourcekrævende med små grupper, som består af 5 deltagere per forløb 
af 2 ½ time varighed per uge inkl. gruppetid og individuel tid. Men de små grupper har 
samtidig den fordel, at den enkelte deltager bedre kan nå at blive hørt og inddraget. Der er 
opstartet 5 deltagere i hvert af de tre forløb, der er gennemført med enkelte frafaldne i de to 
første forløb. Rikke Lunøe fortalte, at deltagerne i gruppen også har mulighed for at opbygge 
relationer til hinanden, men at det er forskelligt fra person til person, hvor meget netværk, der 
er blevet opbygget ved siden af.  
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Når det gælder borgere med større behov, bringes der mere individuel støtte i spil.  

Rikke Lunøe afsluttede med at fortællle, at det tegner til, at der er et stort udbytte af projektet, 
også i kraft af erfaringsudveksling mellem deltagerne. Der kommer en større 
evalueringsrapport i slutning af af året. 

Frederikke Hygum Thyssen deltog under punktet for at høre om projektet og resultaterne, så 
de kan indgå i udviklingen af et beskæftigelsesprojekt for målgruppen til handicappolitikkens 
handleplan 2023.  

3. Status på indsatser med afsæt i PWC analysen på det specialiserede voksenområde 

Anita Bahnsen fortalte om status på indsatserne i forlængelsen af PWC analyserne på det 
specialiserede voksenområde, hvor hun har rapporteret til rådet et par gange tidligere. 

Som det fremgår af vedhæftede talepapir kom Pwc analysen med 14 forskellige anbefalinger, 
og der er gennemført 8 projekter med afsæt i disse. Bortset fra ét projekt er de alle i mål, 
forstået på den måde, at de har medvirket til justering af den daglige praksis. 

Der har været 4 projekter vedr. sagsbehandling, 3 projekter vedr. tilbudsviften og 1 projekt 
vedr. økonomistyring. 

 
Der blev spurgt, hvordan det foregår ift. visiteringen til et botilbud. Anita Bahnsen fortalte, at 
der laves en udredning af borgerens behov vha. voksenudredningsmetoden (VUM). Der 
opstilles mål for indsatsen sammen med borgeren, og der indstilles til 2 mulige tilbud. 
Herefter lægges sagen på Visitation, der tager stilling, og som kan stille uddybende spørgsmål 
før afgørelsen træffes og botilbudet vælges. Hans Rasmussen spurgte om inddragelse af de 
pårørende, og Anita Bahnsen fortalte, at det sker, hvis borgeren ønsker det. 

  

Der er reelt ikke mange tilbud at vælge imellem, fordi det er så specialiseret, men både 
faglighed og økonomi har betydning for valget af tilbud. Der har været 3 projekter vedr. 
tilbudsviften: 

1. Sammenlægning af indsatserne vedr. SEL §82 og 85 – Socialpædagogisk støtte - i et samlet 
center: Center for Trivsel og Netværk, med fokus på flere gruppebaserede forløb, da der er 
evidens for, at det virker godt. 

2. Analyse af rusmiddelindsatsen. Der er en positiv businesscase på at etablere et kommunalt 
rusmiddelcenter. Det videre arbejde afventer en politisk beslutning. 

3. Borgere i særligt dyre botilbud. Analysens konklussion er, at vi ikke kan løse det billigere selv. 
Men vi kunne med fordel selv etablere 4 pladser til borgere med svær autisme og 
udadreagerende adfærd, som nær satelit til autismetilbuddet Grønningen på Bank Mikkelsens 
Vej. Men det er ikke muligt at finde pladsen til det. Så den kommer ikke til at ske. 

 

Katja Salomonsen spurgte ind til samarbejdet med andre kommuner om fx etablering af tilbud 
til borgere m. autisme og udadreagerende adfærd. Anita Bahnsen fortalte, at det af hensyn til 
brugere og personale er bedre med knopskydning på eksisterende botilbud til målgruppen for 
at undgå store enheder. 

 

Sidste projekt har handlet om bedre grundlag for økonomistyring, og det har ført til en ny 
budget og prognosemodel, som giver en langt mere sikker prognosticering for budgettildeling. 
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Derudover er der udviklet et styringsredskab, som viser gennemsnitspriser, antal og varighed 
samt aldersfordelinger mm. 

 

Hans Rasmussen spurgte til planer for statusrapportering på de andre områder med Pwc 
analyser. Helene Rasmussen følger op på dette. 

4. Orientering om beskæftigelsessituationen – herunder fleksjob og KLAPjob  
Bo Sund fortalte, at ledigheden de seneste år er faldet fra 1100-1200 borgere til nu ca. 700, 
hvilket har givet mindre pres på Jobcenteret. Behovet for sygedagpenge er imidlertid steget 
tilsvarende dvs. fra ca. 58 til ca. 70 sager pr. medarbejder. 
Der forudses nationalt at komme en lille stigning i ledigheden, men her er flygtninge fra 
Ukraine medregnet. 
Der har også været fald i langtidsledigheden, men gruppen på +50 år har haft svært ved at 
vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det gælder også for dem, der har haft i samme job i mange 
år, før de blev ledige. 
Ledighed er faldet for borgere, som er berettiget til fleksjob. Udviklingen har været meget 
positiv, og der er således 439 borgere, som er visiteret til fleksjob. Ud af de visiterede er der 
pt. kun 38 uden fleksjob.  
Der er pt. 24 førtidspensionister i skånejob. Jobbene er etableret som følger: KLAPjob 2, 
Jobbanken 1, kommunen selv 21. Fra KLAPjobs side så man gerne, at der var friere 
muligheder for KLAPjob for at sætte folk i job. Bo Sund forklarede, at kommunen skal leve op 
til lovgivningen og er forpligtet til at sikre, at tingene er i orden. Den 2. juni afholder Bo Sund 
et møde med direktøren for KLAPjob om at finde en god samarbejdsform 
 
Der er ikke tale om en stor volumen (2-4 job om året), men Bo Sund understreger, at det 
naturligvis er vigtigt, at samarbejdet fungerer. 

5. Høring af Klimaplan 2050 
Camilla Lønborg-Jensen præsenterede forslag til Klimaplan 2050, der er i offentlig høring frem til 

den 26. juni, og som skal løfte kommunens klimaindsats bla. gennem handleplaner for de 

førstkommende år. Se vedhæftede præsentation for yderligere detaljer. 

 

Hans Rasmussen bemærkede, at det er godt, at tilgængelighedsforums initiativer er med og får en 

ekstra plads her. 

 

Camilla uddelte Gentofte Lige Nu, som har Klimaplanen 2050 med som tema. 

6. Gentofte Mødes 
Mette Svendsen forklarede, at ’Gentofte Mødes’ er en dag, hvor der skabes et mødested for borgere 

og kommunen, og hvor der kan være nogle gode debatter om emner, som optager borgere. 

Muligheden for at deltage er en platform, som kan bruges til at samle og skabe debat. Rammen 

kommer til at minde om sidste år med telte og pavilloner uden for Byens Hus samt anvendelsen af 

lokaler i Byens Hus.  

Hans Rasmussen spurgte indledende, om politikkerne planlægger at stille op? 

Katja Salomonsen og Jens Marcus svarede, at det vil de gerne, men at det skal passe ind i forhold til 

de øvrige temaer, som de skal deltage i på dagen. Sidste år var forvaltningen god til at få kabalerne 

til at gå op, så overlap blev undgået. Der er tiltro til, at det også kan lade sig gøre i år. 
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Hans Rasmussen foreslog, at der laves et arrangement, som bygger på en tilbagemelding ift. 

anvendelse af pårørenderådgiver, f.eks. med afsæt i et oplæg fra en nabokommune om de 

overvejelser, der er førte til, at de ansatte en pårørenderådgiver. 

Jens Marcus syntes, at det lyder som et lidt snævert emne, og det vil være kedeligt med en ’for og 

imod’ debat. Han spurgte, om man kunne finde et bredere og mere nyanceret emne med muliged for  

en bredere debat? 

 

Katja Salomonsen foreslog, at Handicaprådet skulle have mere fokus på at synliggøre sig selv og 

f.eks. den borgerrettede pulje. Elisabet ville gerne give den borgerrettede pulje en central plads i 

arrangementet og måske selv fortælle om casen vedr. tilskuddet til cykler til cykelklubben 

Strandlund. 

 

Man enedes om, at Handicaprådet fastholder at stå for et arrangement af 1-1½ times varighed med 

oplæg, debat og mulighed for networking. Det blev aftalt, at DH går i tænkeboks og vender tilbage.   

7. Handicaprådets og Seniorrådets møder 
Hans Rasmussen indledte med at fortælle, at Katja Solomonsen har spurgt til muligheden for at 

sammenlægge møderne for de to råd. DH mener, udfra oversigten over dagsordner for de to råd, at 

det er begrænset, hvor meget der er fælles. 

Katja Salomonsen fremfører, at der er et vist overlap i de måneder, hvor der har været høringer og 

oirienteringer fra opgaveudvalg. Hun mener, at høringer og orienteringer, som fremlægges i begge 

råd med fordel kan præsenteres på et fælles møde.  

 

Der blev enighed om, at bede sekretærerne for de to råd om at undersøge mulighederne for at lægge 

møderne i forlængelse af hinanden med et overlap på 20-30 minutter i midten til drøftelse af fælles 

punkter. 

 

8. Orientering fra formanden 
Hans Rasmussen orienterede om følgende punkter: 

Folkeafstemning den 1. juni 
Repræsentanter fra Handicaprådet har besøgt Kommuneservice for at sikre, at valgstederne indrettes 

under hensynstagen til handicappede. 

Møde i Socialpolitisk forum den 2. maj 
Udskydes til næste møde, hvor rådet vil blive orienteret 

 

Billedet af rådet er på vej til hjemmesiden. 

9. Orientering og spørgsmål fra DH Gentofte 
 

10. Orientering fra KB medlemmer 
 

11. Orientering fra forvaltningen 
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12. Eventuelt 
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