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Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 20. januar 2014 

 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte  
Elisabet Sinding, DH - Gentofte  
Jan Mollerup, DH – Gentofte  
Mitzi Reinau, DH-Gentofte  
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen  
 
Fra forvaltningen: 
Kirsten Dennig, afdelingschef, Social & Handicap Myndighed 
Søren Bønløkke, Direktør, Social & Sundhed  
Jette Harvig-Jensen, Indkøbskonsulent, Økonomi – indkøb 
Gitte Petersen, Leder, Børn og Familie 
Charlotte Fritz-Hansen, Leder, Visitationen 
Mikael Kristensen, Lægelig chef, Læger og Psykologer 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef, Børn, Unge og Fritid  
Lasse Dreboldt Olsen, Projektmedarbejder, Børn, Unge og Fritid (referent) 
 
Afbud: 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH-Gentofte  
 
Fraværende: 
Claus Robl, Chef for Park og Vej, Teknik og Miljø 
 

 

1. Møderække for 2014  
 
Mødeplan blev vedtaget 
 

2. Valg af repræsentanter til tilgængelighedsforum og orientering om øvrige poster 
 
Hans Rasmussen informerede handicaprådet om, at handicaprådet har været en del af flere organer i 
kommunen.  

 
Disse er: 
Tilgængelighedsforum (Jacob Monies, Hans Rasmussen) 
§ 17 stk. 4 – Gentofte Sportspark (Jacob Monies) 
Gode liv i nye rammer – styregruppe (Hans Rasmussen) 
Palladium – Byggeudvalg (Jacob Monies) 
Psykiatristyregruppe (Jacob Monies) 
 

 
 

10. februar 2014 
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Der blev spurgt, om nogle af rådets medlemmer ville være med i Tilgængelighedsforum, hvor Hans 
Rasmussen og Jacob Monies gerne ville fortsætte. De blev begge valgt. 
 
De yderligere poster var ikke til valg, da det ellers ville bryde kontinuiteten i det nuværende arbejde. 
 
 

3. Drøftelse af behov af introduktionsforløb for nye og gamle medlemmer 
- Præsentation af forskellige opgaveområder 

 
Handicaprådet vil gerne orienteres om, hvad der sker på de forskellige opgaveområder i Gentofte 
Kommune. Derfor besluttes det, at der arrangeres en oplægsrække hvor repræsentanter fra 
opgaveområderne holder et oplæg på en halv time med efterfølgende spørgetid. 
 
At fungere som et råd for at kommunalt system skal der rådgives på bedste vis. Hans Rasmussen 
efterspørger et kursus i strukturen i kommunen. Hvordan fungerer en kommune? Hvad er sammenspillet 
mellem de forskellige organer? Der er brug for et skelet til at foretage vurderinger ud fra og stedfortrædere 
skal også kunne deltage i kurset. 

 
Sekretæren arrangerer kurset 

 

4. Diabetesudbud v. Jette Harvig-Jensen 
 
Der er tale om et genudbud, hvor den oprindelige kontrakt blev indgået med virkning fra 1. januar 2010 til 
31. december 2012 med mulighed for yderligere forlængelse på 12 måneder. Kommunen har efterfølgende 
været nødsaget til, at forlænge med yderlig 3 måneder grundet, at vi afventede en melding fra vores 
samarbejdskommuner på, om vi kunne lave et fælles udbud. Dette har ikke kunnet være muligt i denne 
omgang, så udbuddet og den efterfølgende aftale vedrører kun Gentofte Kommune. Ny regel gør at 
diabetesudbuddet er kommet under fritvalgsordningen. 
 
Diabetesforeningen havde ingen kommentarer til udbuddet og ikrafttræden af ny aftale forventes d. 1. april 
2014. 
 
Hans Rasmussen spurgte ind til grupperingen, om hvorfor er ældre og svagtseende sat i samme gruppe. 
Jette Harvig-Jensen præciserede, at det kom an på behovet til blodsukkerapparatet. Der findes en række 
forskellige blodsukkerapparater, hvor enkelte er bedre til blinde, men de apparater hører under en 
særbevilling.  
 
Der bliver udleveret 150 stimler pr. år til måling af blodsukker, men dette antal bliver reguleret efter behov. 
 
Der blev af rådet stillet spørgsmål ved andre aktørers adgang til personlige data, da rådet mener, at der for 
mange personlige oplysninger tilgængelige. Der stilles flere krav om beskyttelse af personlige omlysninger, 
som fx sikker mail mellem leverandør og kommune.  
 
Problematikken om anden aktør vil blive diskuteret på et kommende møde. 
 
 

5. Orientering om § 41 v. Gitte Petersen 
 
Gitte Petersen var inviteret ind på baggrund af formidlingen af ændringerne § 41 til familier, som er 
omfattet af paragraffen. 
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Rådgivningen af borgere om § 41 sker i de tilfælde hvor en borger kontakter kommunen og hvor det giver 
mening at gå tilbage til den gamle ordning. Handicaprådet ønsker, at alle familier omfattet af § 41 vil få en 
orientering om deres muligheder. Vurderingen fra Børn og Familie er, for at undgå misforståelser, at 
orientere borgere ved henvendelse. En annonce i Villabyerne vil forvirre borgerne og skabe mere utryghed. 

 
Der er mange familier som ikke har været berørt af ændringerne og der er mange der gerne selv vil 
håndtere det. Der har været færre negative reaktioner end forventet. 
 
Ved henvendelse fra borgere vil ordningen blive lavet om og vil være trådt i kraft i løbet af en måned. 
 

 

6. Kvalitetsstandart til borgere i eget hjem v. Charlotte Fritz-Hansen 
 
Charlotte Fritz-Hansen redegjorde for de nuværende kvalitetsstandarter som var beskrevet i de 
vedhæftede bilag. Der er ikke ændret i de eksisterende kvalitetsstandarter.  
 
Handicaprådet er interesseret i at vide hvornår det skal gøre sig bemærket i forhold til at være med til at 
drøfte standarten, da blandt andet scleroseforeningen løbende indsamler Best Practice-erfaringer fra andre 
kommuner. Jacob Monies efterspurgte konkret, at standarten skal være kommunikativ – især i forhold til § 
81. 
 
Der bliver løbende indsamlet input og kvalitetsstandarten bliver udarbejdet i efteråret. 
 
Jan Chr. Mollerup fremhævede, at under punkt 4: Tilsyn, kontrol og opfølgning, at handicaprådet ikke var 
nævnt som en part der skal afrapporteres til. Søren Bønløkke orienterede om, at tilsynsrapporter bliver 
forelagt Seniorrådet . 
 
Rådet spurgte ind til processen ved tilsynsbesøg hos borgeren, om der blev udsendt en dagsorden til den 
pågældende borger, men det er ikke tilfældet da ikke alle borgere kan håndtere det og kan blive 
unødvendigt forvirret eller urolige. Alle afgørelser kommer ud som brev til borgeren. 
 
Hvis en borger har mange kontakter til kommunen og oplever, det er svært at få overblik over sin situation 
eller der noget, som ikke fungerer ordentligt, kan det være svært for borgeren at finde ud af, hvem der er 
tovholder. Kirsten Dennig orienterede om, at der er et tværfagligtforum i kommunen, hvor sager der går på 
tværs af opgaver, bliver drøftet, med henblik på at lave en koordinerede indsats. 
 

7. Frikommuneforsøg: Vederlagsfri fysioterapi v. Mikael Kristensen 
 
Frikommuneforsøget ’Vederlagsfri Fysioterapi’ er et tilbud om en helhedsvurdering, der varer til 31. 
december 2015, der bl.a. skal sikre en sammenhæng og god kvalitet i behandlingen. Et tværgående team 
under Tranehaven koordinerer forsøget. Udover at lave personlige helhedsvurderinger gennemgår teamet 
også alle henvisninger om vederlagsfri fysioterapi. 
 
Central i forsøget er, at de praktiserende læger stadig har henvisningsretten. Tranehaven vil dog indgå i en 
faglig dialog med den praktiserende læge hvis der er uenighed om henvisningen. 
 
Når der gives en henvisning dækker den enten 20 individuelle træningstimer eller et holdtilbud. Har man 
brug for mere skal der laves en undtagelsesredegørelse. Størstedelen af borgerne, som er blevet henvist, 
bruger mere end de 20 træningstimer. 
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Borgeren vil få et tilbud om helhedsvurderingen indenfor tre dage efter henvisningen fra egen læge. Tager 
borgeren imod tilbuddet vil vurderingen blive tilsendt både borgeren og dennes praktiserende læge 
indenfor ti dage. 
 
Handicaprådet spurgte ind til, om i forbindelse med frikommuneforsøget, kunne sammentænke trænings- 
og omsorgstilbud. Der har været lignende forslag fra Fredericia og Vejle kommuner, men det kræver en 
nytænkning af gældende regler. Vederlagsfri fysioterapi skal være et supplement i forhold til gældende 
tilbud. Måske skulle ergoterapi tilbydes sammen med vederlagsfri fysioterapi. Der skal komme større faglig 
opmærksomhed på dette blandt praktiserende læger. 
  
Frikommuneforsøget skal evalueres i udgangen af 2015. Det er de syv deltagende kommuner der selv skal 
evaluere og Kommunernes Landsforening kigger med fra sidelinjen.  
 
Mikael Kristensen sagde at alle ændrer behov hvilket gør det påfaldende at der ikke bliver vurderet om 
ændring i behovet. Indsatser skal også ændres over tid. Vi er begyndt at tænke indsatsen sammen med, 
hvordan vi klarer os bedst mulig i dagligdagen og ikke kun i forhold til arbejde eller en fritidsaktivitet. 
 
Der kommer overenskomstforhandlinger for fysioterapeuter i år, der direkte vil påvirke indsatsten med 
vederlagsfri fysioterapi. 
 
 

8. Hjerneskadesamarbejdet v. Mikael Kristensen 
 
Mikael Kristensen redegjorde kort for hjerneskadesamarbejdet i 3K-samarbejdet (Gentofte, Rudersdal og 
Lyngby-Tårbæk kommuner). Samarbejdet omhandler deling af viden, specialiseret tilbud og indsatser på 
tværs af kommunerne. Efterfølgende er Gladsaxe Kommune kommet med i samarbejdet, da de har særlig 
god erfaring med pårørendegrupper. 

 
Det er på tale at udvide samarbejdet yderligere, men der afventes en afklaring på opprioriteringen af den 
neuropsykologiske fra Region Hovedstaden. Der er allerede kommet specifikke tilbud til personer under 30 
år. 

 
 

9. Handleplan 2014 v. Steen Suhr-Knudsen 
 
Steen Suhr-Knudsen præsenterede til rettede udkast til Handleplan 2014. Ændringerne siden sidst omfatter 
rettelser i budgettet, hvor der er blevet overført midler til de strategiske projekter. 

 
Det centrale i Handleplan 2014 er, at sektorerne selv er kommet med bud på, hvordan de vil arbejde med 
handicappolitikken. Handleplanen skal understøtte sektoransvaret, samt være et pejlemærke, hvor ud fra 
der kan dokumenteres en udvikling på området. 
 
Handicaprådet er spændte på den nye form og hvor mange af målene som bliver nået over de næste fire 
år. Handleplanen følger handicappolitikken og derfor er alle områder ikke repræsenteret i denne 
handleplan. Jan Chr. Mollerup fremhævede, at det er en del af en fireårig handleplansindsats skal 
tydeliggøres. På forespørgsel fra Jan Chr. Mollerup redegjorde Steen Suhr-Knudsen for, at alle projekterne, 
som er repræsenteret i handleplanen, er projekter som opgaveområderne selv har været med til at 
definere. Der er ingen projekter, der er blevet udeladt. 
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10. Årsberetning  
 
Flyttes til næste møde 
 
 

11. Orientering fra formanden 
 
- Konference: Unge – veje og omveje til voksenlivet. 5. feb. i DGI-byen 
Næste konference i SFIs inklusionskonrefencerække omhandler unge og afholdet i DGI-byen d. 5. februar. 
Tilmelding skal ske til sekretæren. 
 
- Konference: Kontanthjælpsreformskonferencen 
Hans Rasmussen deltog i en konference i Bella Centret om kontanthjælpereformen, hvor blandt andet 
Mette Frederiksen deltog.  

 

12. Spørgsmål og orientering fra DH 
 
Ingen punkter 
 

13. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
 
Lift i Kildeskovshallen 
Lasse Dreboldt Olsen orienterede kort om status på liften i Kildeskovshallen. Hallens ledelse har fundet en 
løsning, hvor handicapmedhjælpere har mulighed for at modtage undervisning i brug af liften og kan 
derefter hjælpe borgeren med handicap. 
 
Reaktionerne fra rådet var blandt andet, at det er ærgerligt, at hvis man ikke har en hjælper kan man ikke 
komme i svømmehallen. Det giver nogle besværligheder for dem som ikke har hjælpere. Der er hele tiden 
nye hjælpere så der skal hele tiden uddannes hjælpere. Rådet efterspurgte muligheden for at kunne 
anvende svømmehallen i et bestem tidspunkt, hvor der ville være en medarbejder, som kunne betjene 
liften. Det kan være en mulighed at engagere Frivillighedscentret. 
 

 

14. Eventuelt 
 
Elisabet Sinding spurgte ind til boligskift for ældre og borgere med handicap. Søren Bønløkke orienterede 
om, at forvaltningen er i gang med at undersøge området.  

 
 
 
Husk at aftale med jeres stedfortræder, hvis I ikke selv kan deltage i mødet, og meddel det venligst til mig 
eller formanden.  
 
Med venlig hilsen 
Sekretær for Handicaprådet 
Lasse Dreboldt Olsen 
Direkte tlf. 3998 5030, Mail:laol@gentofte.dk 


