
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 21. marts 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 
Niels Christian Kofoed, Park og Vej, Gentofte Kommune 
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Torben Frese, projektchef Specialpædagogiske område 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed 
Elsebet Schulz, afdelingschef Social & Handicap Drift 
Jeanette Poulsen, souschef, Børn, Unge & Fritid 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge & Fritid 
Simon Skjold Mølgaard Krøyer, Børn, Unge & Fritid 
Berit Rask, sekretær for Handicaprådet, referent 
 
Ikke tilstede: 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune 
 
 
1. Orientering fra formanden 
Pga. fremskreden tid var der ikke orienteringspunkter fra formanden. 

 
2. Høring Årsrapport for tilsyn på voksenhandicapområdet  
Kirsten Dennig præsenterede kort, hvordan der med et eksternt firma er ført tilsyn med kommunens 
tilbud. Konklusionen er et tilfredsstillende tilsyn og niveau på tilbuddene. Der er givet to påbud i 
forbindelse med medicinhåndtering. Der blev samtidig orienteret om magtanvendelse og i hvilke 
situationer lovlige og ulovlige magtanvendelser finder sted. 
 
3. Høring Årsrapport for sociale institutioner for børn og unge  
Jeanette Poulsen orienterede om årsrapporten for Sociale Institutioner for børn, unge og familier. 
Årsrapporten indeholder både en orientering om udvikling i kapacitet og belægning på de sociale 
institutioner samt rapport over tilsyn og magtanvendelse og et afsnit om Familieplejen, derfor er denne 
rapport mere omfattende end rapporten for voksenområdet. Konklusionen på tilsynet er, at 
institutionerne er veldrevne og kører på et tilfredsstillende niveau. Vedrørende magtanvendelse er der 
sket et kraftigt fald, hvilket opleves som meget tilfredsstillende, idet der har været flere strategier for at 
understøtte den udvikling. 
 
Handicaprådet drøftede derefter, hvordan der i de to årsrapporter for henholdsvis voksne og børn og 
unge er forskel i beskrivelsesnivau. Det blev drøftet, hvad der er indeholdt i henholdsvis tilsyn, 



anbefalinger og påbud. Fx at både lovlige og ulovlige magtanvendelser kan give anledning til 
forskellige anbefalinger, mens tilsyn kan føre til påbud fx som følge af forhold som uaflåst medicin.  
 
Endelig spurgte handicaprådet ind til, hvorvidt der var mere principielle sager fra årsrapporterne, der 
har været bragt til drøftelse i bruger og pårørende råd. Det var man ikke umiddelbart vidende om.  
 
 
4. Oplæg om psykiatriområdet, v. Kirsten Dennig og Elsebet Schulz 
Kirsten Dennig præsenterede, hvordan sektoransvaret er fordelt mellem kommune og region inden for 
centrale områder i psykiatrien.  
 
Regionen varetager tilbud via hospital med akutafsnit/psykiatrisk skadestue og åbne og lukkede 
sengeafsnit. Der ud over har regionen distriktspsykiatriske centre, der ligger lokalt med andre 
funktioner som fx koordinering af behandlinger og støtteforanstaltninger.  
 
Kommunen har ansvar for den sociale indsats med længerevarende og midlertidige botilbud, 
misbrugsbehandling, bostøtte, støtte-kontaktperson, væresteder, hjælp i forhold til ydelser/økonomi og 
beskæftigelse herunder støttet beskæftigelse samt generel råd og vejledning. 
 
Gentofte og Gladsaxe har netop indsendt ansøgning om at få frikommunestatus og i den forbindelse 
afprøve en organisering, hvor Regionens distriktspsykiatriske tilbud overtages af de to kommuner i 
fællesskab. Det skal fx skabe mulighed for at medicinering af borgere kobles bedre med kommunens 
socialpsykiatriske team.   
 
Herefter præsenterede Elsebet Schulz, hvordan Gentofte kommunes arbejde er organiseret på det 
socialpsykiatriske område i henholdsvis Social & Handicap Myndighed, der varetager visitation og i 
Social & Handicap Drift, der har en række tilbud på psykiatriområdet. Tilbuddene er organiserede i 
henholdsvis Socialpsykiatrisk team, Botilbud på Pilekrogen, Rose Marie og Gule og Hvide hus og 
endelig i et beskæftigelsestilbud via Hvide Hus dagcenter og via JobMind under Next Job.  
 
Herefter blev det beskrevet, hvordan området er præget af flere udfordringer blandt andet tendensen til, 
at borgere udskrives meget hurtigt fra hospitalerne kombineret med den udfordring, at kommunerne 
ikke må gribe ind over for borgere, der ikke selv ønsker behandling.  
 
Det blev ligeledes beskrevet, hvordan området styres og samarbejdet mellem kommuner og regioner 
varetages via sundhedsaftaler, samarbejdsaftaler, samarbejdsprojekter og i en samarbejdsstruktur med 
bl.a. samordningsudvalg.  
 
Handicaprådet spurgte ind til og drøftede udfordringerne på området. Der blev samtidig spurgt ind til 
de praktiserende lægers rolle i indsatsen, hvortil Kirsten Dennig fortalte, hvordan de praktiserende 
læger indgår i samarbejdsstrukturen, men at deres deltagelse godt kunne være større.  
 
 
 
5. Oplæg om specialundervisningsområdet – ved Torben Frese 



Torben Frese præsenterede, hvordan Gentofte Kommune arbejder med kompetencecentre, herunder 
hvordan de er organiseret og hvad der ligger i de specifikke forslag fra Perspektivplanen, som 
høringssvarene berører.  
 
Gentofte Kommunes Kompetencecentre er placeret på fire af kommunens folkeskoler og et femte er 
placeret på Søgardsskolen. Det er et centralt visitationsudvalg, der visiterer børn til 
kompetencecentrene. Der er ca. 6-7 børn på hvert af de 4 kompetencecentre placeret på kommunens 
Folkeskoler og ca. 110 børn på Søgårdsskolen. De enkelte kompetencecentre og deres fokus blev 
herefter præsenteret.  
 
 Dyslexia er center for børn og unge med svære læsevanskeligheder og ordblinde og består af et 

fast tilbud fra 6.- 9. kl. og tilbud på 10 uger, hvor de unge får et koncentreret kursus på centeret. 
Det er placeret på Ungdomsskolen. 

 Hulen, er center for børn med socialkognitive vanskeligheder, som fx ADHD og placeret på 
Ordrup skole.  

 Satelitten er fokuseret på børn, der har svært ved at indgå og fungere i en almindelig 
klassesammenhæng. Børnene har det oftest svært i sociale samspil og læringsmæssige 
vanskeligheder. Det er placeret på Gentofte Skole. 

 Rummet er et tilbud til  børn med Asperger og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 
Det er et tilbud under udvikling og tilbydes pt. til børn i indskolingen på Skovgårdsskolen. 

 Søgårdsskolen er kommunens specialskole og rummer børn inden for målgruppen. Det særlige 
ved Søgårdsskolen er, at de også tager ud til kommunens øvrige skoler og tilbyder deres 
kompetencer.  

 
Børn, der visiteres til et kompetencecenter med en bestemt diagnose, går på den skole i det 
skoledistrikt, hvor det pågældende kompetencecenter er placeret. Børnene er pr. definition indskrevet i 
en almindelig klasse på den givne skole. Kompetencecentret er et tilbud barnet benytter sig af i løbet af 
dagen og der vil, afhængig af adfærdstypen, være mere eller mindre tid integreret i klassen og tid på 
kompetencecentret.  
 
Torben Frese præsenterede dernæst, hvordan der arbejdes med inklusion i organisering og kvalificering 
af indsatsen, så der ikke allerede ved bekymring om et barn og indstilling til tilbud sker en eksklusion  
Det blev præsenteret, hvordan der arbejdes med fælles retningslinjer for hele skolevæsnet og en 
koordinerende specialpædagogisk organisering på alle skoler, der skal sikre, at der skabes en 
systematik og et struktureret overblik for den særlige indsats, så denne planlægges, styres og evalueres.  
 
På baggrund af de indkomne høringssvar og spørgsmål fra DH Gentofte gik Torben Frese yderligere i 
dybden med, hvordan der blandt andet arbejdes med skærmede miljøer og et netværk mellem folk der 
arbejder med den specialiserede indsats og hvordan der arbejdes med at kvalificere og udvikle 
normalundervisningen til at kunne håndtere en større diversitet i undervisningen til forskellige elever.  
 
Hans Rasmussen spurgte til, hvordan børn med fysiske handicap, der er almindeligt begavede 
integreres i folkeskolen. Torben Frese fortalte om, hvordan børn med fysiske handicap, der er 
almindelig begavede, bliver integreret i undervisningen på skolerne og at der fx tilbydes støttetimer og 
hjælpemidler afhængig af handicap ligesom der kan være andre opmærksomhedspunkter som fx 
overgang til pubertet o. lign. 
  



Afslutningsvis spurgte Hans Rasmussen ind til finansieringsmodellerne for tilbud om special-
undervisning og hvorvidt midlerne fulgte barnet. Hans Rasmussen understregede betydning af, at der 
afsættes midler til, at handicappede børn kan følge de aktiviteter, som de øvrige børn i klassen 
foretager.  
 
6. Drøftelse af indkomne høringssvar til Perspektivplanen 

Søren Bønløkke indledte drøftelsen med at hilse den store interesse for Perspektivplanen velkommen 
og takkede for de mange og grundige høringssvar. Dernæst præsenterede Elsebet Schulz, hvordan 
kommunen har valgt at strukture de indkomne høringssvar med henblik på yderligere drøftelse.  

Drøftelsen på mødet tog herefter afsæt i den fremsendte opsummering af de fremsendte høringssvar fra 
Gentofte Kommunes tilbud på henholdsvis det specialiserede børne- og ungeområde og dag- og 
botilbud på voksenspecialområdet samt fra interesseorganisationerne Danske Handicaporganisationer – 
Gentofte (DH) og LEV-Gentofte. 

Der blev udtrykt generel opbakning til de 4 bærende principper i Perspektivplanen. De fleste 
høringssvar er rettet dog fokus mod de konkrete tilbud og forventede tiltag. I den politiske behandling 
af Perspektivplanen er det primært de bærende principper for områdets udvikling, der decideret tages 
stilling til. Mens der for de foreslåede konkrete initiativer og tiltag successivt vil blive fremlagt nye 
sager til politisk behandling – herunder til behandling i Handicaprådet. Derfor vil kommunen 
naturligvis gemme de indkomne høringssvar og tage dem med, når de respektive tiltag og forslag 
bringes i spil fremadrettet.  
 
Handicaprådet udtrykte stor tilfredshed med den tilsendte oversigt over forventede tiltag på henholdsvis 
børneområdet og voksenområdet. Oversigten forventes at være et dynamisk papir, der løbende 
opdateres, så det kan give et så retvisende billede som muligt på udviklingen på området og hvad der 
sættes i gang hvornår. Derfor vil Handicaprådet også løbende kunne få en ny opdateret oversigt.  
 
Herefter blev forskellige emner i relation til Perspektivplanen drøftet. Marie Louise Gjern Bistrup 
udtrykte fx nysgerrighed over for hvor meget de mange forslag forventes at koste samt hvordan en 
eventuel frikommunestatus kan få indflydelse på tiltag på området.  
 
Søren Bønløkke orienterede om, hvordan der ved politisk behandling af de konkrete tiltag vil indgå 
økonomiske konsekvenser og hvad det betyder for både eksisterende og nye tiltag. 
  
Flere konkrete tilbud og høringskommentarer blev drøftet. Herunder hvorvidt det i forbindelse med en 
moderniseringsplan er hensigtsmæssigt at kræve eller ikke kræve badeværelser til alle. Ligesom 
høringssvarende om de forventede ændringer på Mosebuen blev drøftet og de forskellige oplevelser af 
behov og tilbud.  
 
Herefter blev høringsvarene for ældre med udviklingshæmning drøftet og hvordan svarende afspejler, 
at der er meget divergerende meninger om behov og ønsker til ældreliv som udviklingshæmmet. 
 
Det blev samtidig drøftet, hvorfor overgangen fra barn til voksen er en udfordring at håndtere i mange 
kommuner og hvordan en række faktorer har indflydelse på dette. Der er fx forskellig lovgivning for 
borgere med handicap afhængig af, om man er barn eller over 18 år. 



 
I drøftelsen af de indkomne høringssvar blev det afslutningsvis konkluderet, at det vil være vigtigt med 
gode og inddragende processer forud for endelig politisk vedtagelse af de givne forslag.  
 

 
7. Nyt fra Tilgængelighedsforum  
Ingen punkter 

 
8. Spørgsmål og orientering fra DH 
Ingen spørgsmål 

 
9. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
 
 Frikommuneansøgning 

Søren Bønløkke orienterede om, at Gentofte Kommune i fællesskab med Gladsaxe kommune har 
indsendt ansøgningen om fælles frikommunestatus til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der forventes 
svar medio april. 
Ansøgningen indeholder i første omgang anmodning om afprøvning inden for tre 
hovedindsatsområder:  

1. Unge – ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og øvrige behov for uddannelse.  
2. Psykiatri – området, jf. præsentationen under punkt 4 på dagsordnen 
3. Myndighedsområdet arbejdsmarked, smidig lovgivning på centrale procedurer 
 

Hvis kommunerne opnår frikommunebasis vil det være muligt løbende i den 4-årige 
frikommuneperiode at fremsætte yderligere ideer til afprøvning. Det vil forventeligt betyde, at det skal 
drøftes – også i handicaprådet – hvor det giver god mening at udfordre lovgivning, kommunegrænser 
o.lign.  
 
 Handicappolitikkens borgerettede pulje 2011  

Steen Suhr-Knudsen orienterede kort om, hvordan den borgerrettede pulje forventes annonceret og 
uddelte en pjece til kommentering. Der blev samtidig orienteret om, hvordan der er igangsat 
planlægning af en kommende konference om inklusion.  
 
 
10. Eventuelt   
Handicaprådet har modtaget følgende siden sidste møde: 
 
 Brev fra en borger vedr. færdselsforhold 

Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra en borger. På baggrund af det modtagne brev 
fortalte Niels Christian Kofoed om, hvordan vejforholdene umiddelbart er på de omtalte veje. 
Park & Vej vil foretage trafiktælling, så der kan foretages en vurdering af, hvor omfattende 
trafikbelastningen er. Handicaprådet besluttede at sende henvendelsen fra borgeren til behandling 
i Tilgængelighedsforum.  

 
 Elektronisk nyhedsbrev: Nyt fra Mærkeordningen for Tilgængelighed. Der udsendes månendeligt 

nyhedsbrev elektronisk til Handicaprådets indbakke. Det videresendes til medlemmerne.  
 



 Brev fra Pia og Pernilles Handicapservice samt pjece om deres tilbud til borgere med behov for 
personlig assistance.  

 
 Dansk Oplysningsforbunds (DOF) handicap- og specialundervisningsudvalg har udsendt brev og 

tilhørende folder til alle landets kommunale handicapråd med opfordring til samarbejde og 
opfordring til at at benytte sig af forbundets muligheder for voksenundervisning, herunder 
muligheder for voksenundervisning tilrettelagt for mennesker med handicap. 

 
 Invitation fra borgmester Hans Toft til indvielse af Egelunden ved Rygårdscentret. Receptionen 

afholdes den 11. april kl. 14.00 i salen på Rygårdscentret.  
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