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Referat fra Handicaprådsmøde mandag d. 18. april 2016

Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH – Gentofte 
Jacob Monies, DH - Gentofte 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte
Jan Mollerup, DH Gentofte.
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH Gentofte
Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen stedfortræder for Bente Frimodt-Møller
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 
Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen
Michael Holst, Planchef Plan & Byg
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed

Fra forvaltningen: 
Helene Rasmussen, Socialdirektør, Social & Sundhed
Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid
Stine Wilms, afdelingsleder Kultur, Unge og Fritid
Anne Balslev, ungekoordinator, Kultur, Unge og Fritid
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent)

1. Oplæg fra opgaveudvalg om ny Ungepolitik
Stine Wilms og Anne Balslev præsenterede, hvordan der er arbejdet med at udvikle en kommende
ungepolitik i opgaveudvalget og hvordan der er arbejdet med flere arbejdsgrupper, dialogmøder, en
ungeundersøgelse og været afholdt Ungecamp 2016. Nu er opgaveudvalget på vej med et udkast til
politik og vil gerne høre Handicaprådet om deres input inden opgaveudvalgets sidste møde den 26.
april, hvorefter oplægget sendes til politisk behandling.

Det blev blandt andet præsenteret, at målet er, at det bliver de unges egen politik, der indholdsmæssigt
spejler ungelivet i Gentofte, og som i form og formidling appellerer til de unge og afspejler deres måde
at kommunikere på.  

Afslutningsvis blev fem konkrete pejlemærker for politikken præsenteret og oplægget drøftet med
følgende kommentarer fra Handicaprådet:

Handicaprådet spurgte ind til en uddybende forståelse af de udvalgte pejlemærker og bemærkede at
formulering af punkterne kunne give anledning til forskellige forståelser. Det blev bemærket, at det
sender forskelligt signal afhængig af om der fx står: ”Alle unge har opbakning” eller alternativt bliver
anvendt en formulering som ”Alle unge har brug for opbakning”. Rådet opfordrede til at man ser
nærmere på formuleringerne, så formen ikke bliver så absolut og det dermed kan risikere at lyde som
om, at resultatet om opbakning til alle er nået, så politikken dermed ikke sender signal om, at der er
noget at arbejde for.

Det blev drøftet uddybende, hvordan pejlemærkerne bliver fulgt op af et katalog af eksempler på
initiativer, der kan hjælpe til at folde pejlemærkerne ud og præcisere dem.

Handicaprådet roste de flotte principper eller pejlemærker i oplægget med bemærkning om, at dem kan
man ikke kan stille sig uenig i.

Handicaprådet opfordrede dog til at indtænke formuleringer, så forskellige grupper herunder også svage
unge bedre kan se sig repræsenteret. Rådet udtrykte ønske om, at kommunen med politikken sender et
signal om at rette særligt fokus på grupper af svage unge og herunder mennesker med handicap.
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Handicaprådet opfordrede til at denne fokus ikke blot kommer til at fremgå af det efterfølgende
idekatalog, men meget gerne må være synligt allerede i de fem pejlemærker og ikke først nede i de
konkrete indsatser.

Det blev drøftet, hvordan det fx kan tilgodeses ved allerede indledningsvis at udfolde, hvad der ligger i
begrebet ’alle’.

Afslutningsvis opfordrede Handicaprådet til at der også fremadrettet fastholdes en involvering af de
unge i arbejdet med realisering af Ungepolitikken.

2. Evaluering af frikommuneforsøg

Helene Rasmussen orienterede om, hvordan der er udarbejdet evalueringer for de igangværende
frikommuneforsøg, som skal afleveres til Social- og Indenrigsministeriet inden udgangen af april.
Gentofte Kommune har siden 1. januar 2012 været frikommune sammen med Gladsaxe Kommune.

Gentofte Kommune har søgt om 50 forskellige forsøg. Til 14 forsøgsansøgninger kom der afslag, ligesom
5 forsøg ikke er blevet gennemført, primært fordi godkendelsen kun var delvis, og det derfor blev
vurderet, at den ønskede effekt ikke kunne opnås. 10 forsøg – primært på skoleområdet og
beskæftigelsesområdet - er undervejs blevet indarbejdet i ny lovgivning og de er derfor udgåede som
frikommuneforsøg. 3 af de gennemførte forsøg er ikke evalueret, da de har været benyttet i så
begrænset et omfang, at der ikke er grundlag for en evaluering.

I alt 18 forsøg er gennemført og evalueret: 4 forsøg på social- og sundhedsområdet, 6 forsøg på
beskæftigelsesområdet, 6 forsøg på børne- og skoleområdet og 2 forsøg på teknik- og miljøområdet.
Den overvejende del af forsøgene viser resultater, som gør, at kommunen anbefaler, at lovgivningen
ændres.

De igangværende forsøg fortsætter indtil udgangen af juni 2017, hvor det forventes, at Folketinget har
truffet beslutning om, hvorvidt resultaterne af frikommuneforsøgene skal føre til generelle
lovændringer.

Derudover informerede Helene Rasmussen om, at Gentofte kommune arbejder på også fremadrettet at
være frikommune. Det vil dog være under en anden form, hvor man ikke generelt er udnævnt til
frikommune, men deltager på udvalgte forsøg i samarbejde med andre kommuner.

3. Værdighedspolitik – status på arbejdet
Helene Rasmussen orienterede om, hvordan der er nedsat en opgaveudvalg der arbejder med
Værdighedspolitikken. Som led i processen er der gennemført research og interview med i alt 1200
mennesker. På baggrund af den indledningsvise research er opgaveudvalget nu i gang med at definere
en værdighedspolitik, der dels tager afsæt i de pejlemærker, som er udstukket fra ministeriet og dels i
det foreliggende research materiale.

Et oplæg til Værdighedspolitikken forventes præsenteret i Socialudvalget den 18. maj og i
Handicaprådet den 23. maj. Det vil blive forelagt i Kommunalbestyrelsen i juni med henblik på
indsendelse til ministeriet inden deadline den 1. juli.

Handicaprådet drøftede arbejdet med politikken. Det blev kommenteret, hvordan Gentofte kommune
med flere politikker og etiske retningslinjer har et godt grundlag at stå på og dermed et godt afsæt for at
skrive en politik. Fra deltagere i opgaveudvalgets arbejde blev det samtidig kommenteret, hvordan
processen med interview har bidraget med nye perspektiver og indsigt i, hvad borgere i kommunen
forbinder med værdighed og fx respekt i plejen.

Hans Rasmussen afsluttede punktet med en tilkendegivelse af, at en værdighedspolitik også kunne være
aktuel for andre aldersgrupper end den fra ministeriet fastsatte ældre målgruppe.

Endelig blev det i forbindelse med punktet drøftet, hvordan der også pt. pågår arbejder i andre
opgaveudvalg, som forventes til høring i Handicaprådet i den kommende tid.
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4. Ferie i udlandet, herunder høring af Kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier efter
Servicelovens § 85 v. Elsebet Schulz

Elsebet Schulz orienterede om baggrunden for den fremlagte kvalitetsstandard. Der blev orienteret om,
hvordan Ankestyrelsen og ministeren har sendt modsatrettede meldinger om mulighederne for ferie i
udlandet med ledsagelse herunder en skelnen mellem, hvad der er muligt og hvad man har ret til.

Som følge heraf har Gentofte kommune besluttet at udarbejde en ny standard, der gør det muligt at
komme på ferie i udlandet med ledsagelse under forudsætning af at det holdes inden for taksten.
Kvalitetsstandarden gælder både for borgere i tilbud og selvstændigt boende. Det omfatter borgere
med udviklingshæmning, mens standarden om 4-7 dages årlig ferie ikke omfatter borgere i psykiatriske
tilbud.

Handicaprådet kommenterede på det fremlagte materiale med anerkendelse af og tilslutning til den
fremlagte standard. Det blev samtidig oplyst, at den fremlagte kvalitetsstandard er drøftet i
firekommune regi og forhåbningen er, at også de omkringliggende kommuner laver tilsvarende.

I forlængelse af punktet spurgte Handicaprådet ind til det igangværende frikommuneforsøg vedrørende
tilkøb af ferie. Der blev oplyst, at forsøget løber frem til 2017 og at ordningen kun kan fortsætte
herefter, hvis det indarbejdes som lov.  Der blev i drøftelserne opfordret til at de centrale
Handicaporganisationer sørger for at videresende ønske til regeringen om at gøre frikommuneforsøget
til lov.

5. Orientering fra formanden

 Tilgængelighedsforum
Der blev orienteret om, hvordan Tilgængelighedsforum den seneste tid har drøftet til hvad og hvordan
der bevilges penge fra Tilgængelighedspuljen. Herunder er det også drøftet, hvordan der kan sikres en
smidigere ansøgningsproces om midler. Der arbejdes samtidig på at opnå en bedre anvendelse af
midlerne via tildeling ud fra en årlig handleplan.

 SFI konference om sårbare unge.
Der blev orienteret om forventet deltagelse i konferencen. Den er ikke specifikt målrettet
handicappede, men idet emnet berører sårbare borgere, så er der tale om problemstillinger der berører
målgrupper, der repræsenteres i rådet.
Medlemmerne ser frem til at få en tilbagemelding fra deltagerne i konferencen.

 Kildeskovshallens lift og tilbud om instruktion fra en fysioterapeut
Der blev orienteret om, hvordan der er etableret en lift i Kildeskovshallen til brug både i almindelig
bassin og varmtvandsbassin. Det er muligt at få instruktion fra en fysioterapeut i brugen af liften og
hjælpere til handicappede kan få instruktion i brugen. Fra at der har været faste instruktionstider i løbet
af ugen ændres det nu til, at man selvstændigt kan booke en fysioterapeut.

 Handicaprådet har rettet henvendelse til opgaveudvalgene
Der blev orienteret om, hvordan Handicaprådet har rettet skriftlig henvendelse til de igangværende
opgaveudvalg for at gøre opmærksom på, at rådets medlemmer gerne stiller sig til rådighed i arbejde
ligesom rådet er høringspart for de produkter, der bliver resultat af opgaveudvalgenes arbejde.

6. Spørgsmål og orientering fra DH
Hans Rasmussen orienterede om, at rådsmedlem Jørgen Brødsgaard har bedt om orlov fra arbejdet i
Handicaprådet.
Handicaprådet drøftede kort, hvordan rådet fremadrettet bør behandle det principielle i, at der bliver
oplevet stor forskel mellem politikker og den praktiske virkelighed for familier med handicappede børn.
Det blev aftalt, at Handicaprådet får en tilbagemelding fra forvaltningen ift. oplevede udfordringer på
børneområdet og den oplevede diskrepans mellem politikker og den praktiske virkelighed.
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7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg

 Tilbagebetaling til borgere i sager om opkrævning af udgifter til ferieledsagelse
Elsebet Schulz orienterede om, at Statsforvaltningen på baggrund af en prøvesag fra Favrskov kommune
har truffet afgørelse om, at indkrævet betaling for ferieledsagelse i perioden fra 2011 til d.d. skal
tilbagebetales. For Gentofte Kommunes vedkommende er der sket betalinger i perioden 2011-2013.
Gentofte kommune er som følge af afgørelsen i gang med at tilbagebetale de indbetalte penge retur til
de berørte. Der vil blive anvendt centrale midler og det er dermed ikke hvert enkelt tilbuds økonomi, der
bliver berørte.

 Annoncekampagne for den Borgerrettede pulje
Christian Madsen orienterede om, hvordan der er gennemført en annoncekampagne om den 
borgerrettede pulje med 2 annoncer i Villabyerne en før og en efter påske, og at der også kommer en 
annonce i maj nummeret af Gentofte Lige Nu. 
Puljen er beskrevet nærmere på http://www.handicappolitik.dk/projekter/den-borgerrettede-pulje/
Det blev samtidig orienteret om, at der pt. er 3 ansøgere, der har rettet henvendelse og er ved at 
udarbejde ansøgninger, som vil blive behandlet på et kommende møde i rådet. 

 Forlængelse af den nuværende Handicappolitik
Helene Rasmussen orienterede om, at Handicaprådets anmodning om forlængelse af den nuværende 
Handicappolitik er drøftet og det foreslås, at politikken forlænges med 2 år for at undgå at den 
udarbejdes i en periode op til kommunalvalget. Det giver samtidig mulighed for at et nyt konstitueret 
råd kan medvirke til at udarbejde politikken. 
Hans Rasmussen tilkendegav ønske om at drøfte forslaget om en 2-årig udskydelse i regi af DH-Gentofte 
og melde tilbage til forvaltningen. Det blev samtidig aftalt, at det skal drøftes under hvilken form en 
fremtidig Handicappolitik forventes udarbejdet.

 Invitation til dimensionsfest på JAC 10. maj kl. 10-11.30
Der blev orienteret om, hvordan der er indført en ny praksis hvor borgere, der har taget kurser i regi af 
JAC samles til en festdag for at få deres bevis for gennemført kursus. 
Hans Rasmussen fandt JAC’s initiativ meget inspirerende og opfordrede til deltagelse. Samtidig udtrykte 
formanden og flere medlemmer stor ros til JAC for deres tilgang til kommunikation og formidling. 

 Informationsmøde 10. maj et gode liv i nye rammer på Bank Mikkelsens Vej kl 16-18.
OBS – Det er efterfølgende flyttet til den 21 juni kl. 16-18.
Der blev orienteret om, at der afholdes informationsmøde om ’Det gode liv i nye rammer på Bank
Mikkelsens Vej’. Mødet afholdes i festsalen Bank Mikkelsens Vej 2.

Eventuelt

 Jeanne Toxværd informerede om, at der den 12. maj er planlagt markeringer over hele landet mod
regeringens omprioriteringsbidrag. Det omfatter også demonstrationer foran Gentofte Rådhus og 
Handicaprådet er velkomne. 

 Jakob Monies orientere om, at han har rettet henvendelse til forvaltningen om anlægsarbejdet på
Callisensvej og i Hellerup bycenter. Det var bekymringen, at der ikke er tænkt tilgængelighed ind i det 
pågående arbejde. Det var fx overraskende, at Tilgængelighedsforum endnu ikke er inddraget, idet det i
mange sammenhænge er drøftet, hvordan der opfordres til tidlig inddragelse af 
tilgængelighedsovervejelser i processen. 

http://www.handicappolitik.dk/projekter/den-borgerrettede-pulje/

