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Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 18. marts 2013 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Jan Mollerup, DH – Gentofte 
Michael Holst, Planchef  
Karen-Margrethe Nyholm, kommunallæge 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen 
 
Fra forvaltningen: 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge og Fritid 
Lasse Olsen, Børn, konsulent Børn, Unge og Fritid 
Kirsten Dennig, Afdelingschef Social & Handicap Myndighed  
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift  
Marlene Hansen, udviklingschef Social & Handicap Drift 
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Berit Rask, konsulent Social & Sundhed (referent) 
 
 
1. Høring af ’Det fælles grundlag – Plan for den fremtidige socialpsykiatriske indsats i 

Gentofte Kommune 
Elsebet Schulz introducerede høringen af ’Det fælles grundlag’ og den bagvedliggende proces for 
tilblivelse af planen. Som følge af forsinkede svar på kommunens frikommuneansøgning inden for 
samme fagområde, har processen undervejs ændret sig. Derfor er den fremlagte plan også mere 
overordnet end oprindeligt tænkt og referencegruppen har i forhold til arbejdet med planen været 
mindre involveret end oprindelig ventet.  

Marlene Hansen præsenterede, hvordan ’Det fælles grundlag’ er bygget om principper, der sætter 
retning for planen. Særligt principperne om recovery og rehabilitering blev fremhævet og det 
kommende mere eksplicitte arbejde med disse principper. Det blev præsenteret, hvordan planen 
retter fokus på kompetenceudvikling bredt set og en helhedsorienteret indsats overfor både 
medarbejder og personale på tilbud, i sagsbehandlingen og på jobcentret ligesom planen lægger op 
til en udbygning af det tværkommunale samarbejde, samt udbygget samarbejde med regionen. 

Herefter opsummerede Elsebet Schulz, at der har været afholdt en høringsperiode og er indkommet 
en række svar, hvoraf hovedpointerne er udsendt i en opsamling sammen med dagsordenen.  
Høringssvarene er kendetegnet ved en opbakning til rehabilitering og recovery kombineret med en 
bekymring i forhold til om borgere overlades til sig selv. 

Handicaprådet drøftede herefter deres oplevelse af henholdsvis  positive og negative høringssvar og 
hvordan nytænkningen af områdets tilgang og potentielle organisatoriske ændringer har 
afstedkommet, at nogle høringssvar er formuleret hårdt. Hans Rasmussen sammenfattede, at 
opsamlingen afspejlede de både positive og negative vinkler, som de enkelte høringssvar på planen 
giver udtryk for.  
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På baggrund af spørgsmål fra rådet blev det præciseret, at Det fælles grundlag alene omhandler 
voksenområdet og at planen behandles politisk i Socialudvalget.  

Det blev drøftet, at hjemtagning ikke er specifikt behandlet i planen og planen ikke er en spareplan. 
Det blev understreget, at der ikke er en skjult dagsorden om at lukke tilbud på voksenområde. 
Planen er oplæg til nytænkning af området, der følger strømningerne om recovery og rehabilitering 
på området i stil med den såkaldte Træn dig Fri indsats på Ældreområdet. Det betyder, at der 
arbejdes fokuseret med at borgere selv kan påvirke deres muligheder og der arbejdes med at opnå 
størst mulig selvhjulpenhed for den enkelte borger og mål om en trænende indsats og evaluering af 
tilbuddene til den enkelte borger.  

Handicaprådet udtrykte opbakning til principperne i planen herunder arbejdet med værdier og 
principperne om recovery og rehabilitering. Rådet understregede betydningen af at have fokus på 
kompetenceudvikling som vejen til recovery og rehabilitering for flere borgere. Endelig fremhævede 
rådet behovet for opmærksomhed på, ikke at lade nogle borgere i stikken med den nye tilgang.  

Handicaprådet bidrog desuden med mere tekstnære anbefalinger til ’Det fælles grundlag’ og 
drøftede blandt andet, hvordan psykisk sygdom kan beskrives som en statisk eller dynamisk tilstand. 
Rådet anbefalede, at der blev arbejdet med hvordan planen sprogligt fremstillede mulighederne for 
at psykisk sygdom kan ændre sig for borgere. Og det blev drøftet, hvilke formuleringer der er 
hensigtsmæssige vedrørende dobbeltdiagnoser og rækkefølge og sammenhæng i diagnoserne 
misbrug og psykisk sygdom. Der blev opfordret til varsomhed i formuleringerne. 

Samtidig opfordrede rådet til, at der blev arbejdet med en plan for evaluering af de nye tiltag, der 
bliver sat i værk som led i Det fælles grundlag for dermed at opbygge bedre grundlag og erfaringer 
med henblik på videndeling om, hvilke indsatser, der virker efter hensigten.  

Hans Rasmussen sammenfattede afslutningsvis, at Handicaprådet ser positivt på planen og 
satsningen på folks potentialer, når det samtidig sker under hensyn til den enkeltes situation. 

Endelig understregede Hans Rasmussen, at det var vigtigt at Handicaprådet bliver holdt orienteret 
og hørt i takt med, at de nye tiltag søges etableret. 

 

2. Drøftelse af oplæg til Handicappolitik 2013-2016 
Hans Rasmussen introducerede drøftelsen af det gennemarbejdede og nu fremlagte forslag til 
Handicappolitik. Forslaget er drøftet på et fælles temamøde med med Social Udvalget og Børne- & 
Skoleudvalget, hvor Handicaprådets formandskab deltog. Forslaget er i øvrigt blevet til og 
gennemskrevet af flere omgange i dialog med Handicaprådets formandskab og i dialog med 
kommunens arbejdsgruppe. Det er forventningen, at politikken efter en sidste behandling i rådet 
forelægges politisk med henblik på vedtagelse i april. 
 
Rådsmedlemmerne gav udtryk for, at politikken fremstod meget gennemarbejdet og udtrykte 
generel støtte til politikken.  Der fremkom enkelte bemærkninger til formuleringer, som blev 
modtaget med henblik på sidste rettelser inden den videre vej i beslutningsprocessen. 
 
3. Oplæg til Handleplan 2013 
Handicaprådet drøftede, hvordan der fortsat er mange igangværende initiativer besluttet i de 
foregående års handleplaner og det derfor er spørgsmålet, hvilke temaer og initiativer en Handleplan 
for 2013 skal give anledning til. 
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Det blev drøftet, hvordan Handleplanen vil få en lidt anderledes proces end vanligt og der skal 
sættes en mere tematisk retning på de kommende nye tiltag. Ligesom det vil være vigtigt at vurdere 
forslag til initiativer i planen ud fra, hvad det er muligt at drive og igangsætte for de respektive 
opgaveområder i kommunen.  
 
Hans Rasmussen opfordrede rådsmedlemmerne til at melde potentielle emner og indsatser ind til 
formandskabet inden næste formøde i rådet. Der er deadline for temaer den 4. april på mail til 
formanden eller næstformanden.  
 
Hans Rasmussen fremhævede selv, at en kommende handleplan bør rette fokus på temaer som 
inklusion, arbejdsmarkedsmuligheder og beskæftigelsestiltag i lyset af fx nye førtidspensionsregler.  
 
Det blev besluttet, at der som grundlag for drøftelse af temaer og initiativer på næste rådsmøde vil 
blive udsendt en status på tidligere initiativer besluttet i regi af de foregående års handleplaner. 
 
4. Orientering fra formanden 
Høring om frivilligcharter 
Handicaprådet har ligesom andre foreninger modtaget en høring af et såkaldt frivillighedscharter om 
det frivillige arbejde.  Hans Rasmussen orienterede om, at høringssvar forventes formuleret fra de 
respektive DH Gentofte organisationer og ikke som et samlet høringssvar fra rådet. 

Nyt fra Tilgængelighedsforum 
Jakob Monies orienterede om, hvordan en repræsentant fra Park og Vej på sidste møde i 
Tilgængelighedsforum orienterede om kommende planer med det formål at være på forkant med 
tilgængelighedsaspekter i planerne. Endvidere orienterede Hans Rasmussen om en opmærksomhed 
på arbejdet med super cykelstier og hvordan der forventes en dialog med henblik på læring fra 
tidligere uheldige tilgængelighedssager.  Fremadrettet vil Tilgængelighedsforum rette fokus på 
planlægning af byrummet herunder renovering af Gentoftegade.   
 
Jacob Monies orienterede om, at Tilgængelighedsforum har bedt om en orientering om årsagen til at 
den opførte sauna i Hellerup havn ikke er tilgængelig. Marie Louise Gjern Bistrup ønskede at blive 
holdt orienteret om forespørgslen.  
 
Gentofte Sportspark 
Jakob Monies orienterede om sin involvering i arbejdet med Gentofte Sportspark, herunder hvordan 
der har været etableret en brugerinvolverende proces med henblik på at afdække de behov, den 
kommende Gentofte Park skal imødekomme. Der har været høje forventninger til Sportsparken 
formuleret i processen, men sker nu justeringer som følge af kommunernes anlægsloft og 
udligningsreform. Jakob Monies orienterede desuden om, hvordan rollen som 
handicaprådsrepræsentant har været at være synlig og sikre, at hallen og tilhørende faciliteter bliver 
tilgængelige.  
 
 
Tilbagemelding fra Konference Design, diversitet og innovation 
Hans Rasmussen orienterede om, at det havde været interessant at deltage i konferencen men at de 
internationale repræsentanter ikke imponerede i forhold til de videnspersoner, der findes i Danmark. 
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Årsberetning for Handicaprådet 2012  
Eksempler blev uddelt og digitale udgaver eftersendes ligesom beretningen placeres på kommunens 
hjemmeside. 

Kommende konferencer 
Hans Rasmussen orienterede om invitationer til kommende konferencer og opfordrede til at 
rådsmedlemmer deltager. Det drejer sig om: 

- Konference om medborgerskab 13. maj i Odense 
- Konference om inklusion i Københavns Kommune 8. april  
Rådsmedlemmer der ønsker at deltage kan tilmelde sig via sekretær Berit Rask 

 
5. Spørgsmål og orientering fra DH 
Jacob Monies spurgte om, hvilken tilgængelighedsløsning for ombygning af Arne Jakobsen 
tankstationen på Kystvejen kommunens bygningsmyndighed har valgt at godkende. Michael Holst 
påtog sig at følge op på det og melder tilbage til rådet.  
 
6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Ingen punkter.  

7. Eventuelt 
Steen Suhr-Knudsen orienterede om et kommende idrætstopmøde den 11. april – der eftersendes 
invitation til rådets medlemmer.  
 
Elisabet Sindig rejste bemærkning om sagsbehandlingstider og manglende svar på konkrete 
ansøgninger om ledsageordning og ansøgning om mer-ydelse. I forlængelse heraf blev det kort 
drøftet, hvad der kan forventes af CSK sagsbehandlingstider.  
Det blev aftalt, at Kirsten Dennig ser nærmere på de rejste problemstillinger og vender tilbage. 
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