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Referat fra møde i Handicaprådet mandag d. 15. august 2016

Tilstede: 

Hans Rasmussen, DH Gentofte 

Jacob Monies, DH Gentofte 

Elisabet Sinding, DH Gentofte

Mitzi Reinau, DH Gentofte

Jan Mollerup, DH Gentofte

Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 

Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen

Michael Holst, Planchef Plan & Byg
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed

Fra forvaltningen o.a.: 

Ida Juhler, chefkonsulent Stab & Udvikling, Social & Sundhed
Dorte Friis-Vigh, indkøbschef, Gentofte Kommune
Jeanette Poulsen, souschef, Sociale Institutioner og Familiepleje
Knud Nordentoft, skoleleder Søgårdsskolen
Helle Ockholm, pædagog, Søgårdsskolen
Per Christensen, direktør Børn og Skole
Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid
Helene Rasmussen, Socialdirektør, Social & Sundhed

Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent)

Afbud

Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 

1. Høring af produkt fra opgaveudvalg vedrørende flygtninge og integration

Ida Juhler præsenterede kort opgaveudvalgets arbejde, der har været i gang fra september 2015 og til
juni 2016. Opgaveudvalget har inddraget en række interessenter undervejs og er nu klar til at 
præsentere et produkt med mål og anbefalinger til den fremtidige indsats for succesfuld 
modtagelse og integration af flygtninge. Bente Frimodt supplerede præsentationen herunder,
hvordan opgaveudvalget anbefaler, at hovedfokus i succesfuld integration lægges på beskæftigelse, 
etablering af gode sprogkundskaber og en konkret kompetencevurdering af den enkelte. Det blev 
præsenteret, hvordan der allerede undervejs er arbejdet med indsatser. Således er der aktuelt 
flygtninge, der har fået praktikplads i IKEA ligesom andre, fx håndværkere i kommunen, har vist 
interesse for at tilbyde praktikpladser.

Handicaprådet spurgte herefter ind til og drøftede oplægget. 

På baggrund af erfaringer med handicapidentitet i andre kulturer opfordrede Handicaprådet til, at 
der i anbefalingerne og den konkrete indsats tages fat på netop identitetsspørgsmål for bedre at 
understøtte en succesfuld modtagelse og integration af flygtninge og dermed undgå at flygtning 
med handicap ikke får den nødvendige hjælp.

Kirsten Dennig supplerede drøftelsen med at oplyse, at kommunen modtager en statusbeskrivelse 
af de enkelte flygtninge inden de ankommer, hvorved der sikres bedre forudsætninger for at 
imødekomme den enkeltes behov og eventuelle handicap. 

Det blev herefter drøftet, hvordan og i hvilket omfang en række tiltag allerede er igangsat. 
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Handicaprådet havde ikke øvrige bemærkninger.

2. Høring af hjælpemiddeludbud med 6 delaftaler

Dorte Friis-Vigh præsenterede kort, hvordan kommunen på vegne af 17 kommuner planlægger udbud af 
hjælpemidler og derfor har udsendt høring af kravsspecifikationerne. Materialet er udsendt til 8 
handicaporganisationer, men der er alene modtaget svar fra Scleroseforeningen. 

Handicaprådet fandt meget flot og godt at så mange kommuner går sammen om udbud og dermed også
sikrer ensartethed i kommunernes tilbud.

Handicaprådet fandt det bemærkelsesværdigt og beklageligt, at alene én organisation havde meldt
tilbage på materialet.

Handicaprådet tilsluttede sig udbudsmaterialet og udtrykte tilfredshed med, at der stilles krav om
tilgængeligt informationsmateriale for brugerne. Det blev dog bemærket, at der optimalt set bør stilles
krav til leverandørerne om, at alt informationsmateriale er tilgængeligt. Det vil sige også materiale til
medarbejderne i kommunerne, så medarbejdere med funktionsnedsættelser også har tilgængelige
versioner.

3. Høring af Rammeaftale 2017 – Udviklingsstrategi og Styringsaftale samt Hovedstadsregionens 

afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Kirsten Dennig introducerede høringsmaterialet, der samlet set og helt overordnet viser, at der er
sammenhæng mellem kommunernes efterspørgsel af pladser på det specialiserede område og det
nuværende antal pladser. Voksenområdet oplever dog i stigende grad et pres i form af flere unge, der
efterspørger støtte efter det 18 år, borgere med handicap lever længere, pladser til
hjerneskadeområdet og på psykiatri-området, da det kan mærkes, at der er pres på de psykiatriske
sengepladser. Men alt i alt er det også vurderingen at udbud og efterspørgsel hænger sammen. I
oplægget til rammeaftalen vurderes der ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå
tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete
reguleringer af tilbud eller pladser.

Kirsten Dennig introducerede desuden, hvordan udviklingsstrategien indeholder aftale om behandling af
særlige temaer og fokusområder på tværs af kommuner og region. Herunder temaer om, hvordan
socialpædagogisk støtte leveres og arbejdet med voksenudredningsmetoden mv.

Et særligt tema udvalgt til national koordination er svære spiseforstyrrelser. Det blev drøftet, hvordan
det er et vanskeligt indsatsområde, hvor der også kan opleves uklarhed om, hvilke indsatser, der hører
under kommunerne og hvilke der hører under sundhedsområdet. Der blev informeret om, hvordan der
etableres et center for svære spiseforstyrrelser i regi af Psykiatrisk center Ballerup. I Gentofte kommune
arbejdes med at opbygge mere viden og sikre videnpersoner på området, der også kender til de
anbefalede metoder og indsatser.

Det blev præsenteret, hvordan styringsaftalen i kraft af ændringer i lovgivning og praksis giver anledning
til enkelte nye elementer, som har betydning for takstberegningen for 2017. Det omfatter blandt andet
en ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud.

Handicaprådet spurgte ind til og drøftede udviklingstendenser og hvad der lægger til grund for vurdering
af sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel på pladser, da det blandt nogle brugere kan opleves
som om der mangler udvalgte pladser. Det blev præciseret, hvordan materialet er baseret på
kommunernes indmeldinger og ikke omfatter interview med brugerne.

Jeanette Poulsen uddybede fra Børne & Ungeområdet, hvordan stort set alle kommuner arbejder på at
nedbringe antallet af anbragte børn og unge, der har været et område i vækst. Kommunernes indsat
betyder, at der ikke pt. er det samme store pres på pladserne som tidligere. Udfordringerne er derfor
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fremadrettet at omstille og udvikle kortvarige behandlingsintensive forløb og udvikling af andre tilbud til
børn og familier end anbringelse. En omstilling og udvikling, der blandt andet indeholder større
inddragelse og tilrettelæggelse af forløb i samarbejde med forældre og børn.

Gentofte kommune samarbejder i det såkaldte fire kommunesamarbejde med Gladsaxe, Lyngby-
Taarbæk og Rudersdal om at udvikle et sådant institutionstilbud, hvor det muligvis bliver Gentofte
kommune, der bliver driftsherre idet der i forvejen er mange tilbud og kapacitet i kommunen.

Der forventes fortsat behov for pladser til børn, unge og voksne med meget specialiserede og
komplekse udfordringer. Mens pladser til mindre behandlingskrævende borgere ændrer karakter og i
øget omfang hjemtages af kommuner ligesom der ses en tendens til behandling i egen bolig.
Handicaprådet spurgte ind til temaet spiseforstyrrelsesområdet hvor det blev uddybet, at der arbejdes
med at få mere viden og etableres netværk for at øge samarbejdet mellem aktørerne.

Handicaprådet tilkendegav, at samarbejdet om spiseforstyrrelser er interessant og der ses frem til
konklusionerne på den centralt indkaldte høring af temaet.

Rådet havde ikke yderligere kommentarer til høringsmaterialet.

4. Idé om udeskole på Søgaardsskolen ved Knud Nordentoft og Helle Ockholm

Men henblik på sparring med rådet og eventuelt fremtidigt partnerskab præsenterede Knud Nordentoft
og Helle Ockholm en innovationsidé, der er under udvikling på Søgårdsskolen og forventes iværksat som
forsøg i løbet af efteråret.

Forsøget bygger på en idé om at læring i skoletilbuddet skal indeholde og integreres i udeaktiviteter. Det
vil sige foregå i udendørs rammer gerne i tilknytning til natur og dyreliv. Tiltaget skal skabe bedre rum,
hensyn og plads for børnene og deres særlige behov. På sigt forventes tiltaget eventuelt at kunne
betyde, at der kan rummes flere børn på Søgårdsskolen. Ideen er født af Helle Ockholm, der er ansat i
indskolingen på Søgaardsskolen og i gang med kommunens ledelse på vej uddannelse. Ideen er en del af
et forventet innovationsforsøg under udvikling, så er det endnu ikke fastlagt præcist hvordan ideen skal
realiseres.

Handicaprådet spurgte ind til ideen, forventet placering, indhold og struktur for tiltaget samt ønske og
forventninger til rådets rolle i et givent partnerskab.

Det blev uddybet, hvordan tiltaget eventuelt kan bygge på et samarbejde med naturskolen i Rådvad, det
kan fx indeholde at 5-8 børn to dage om ugen har en skoledag, hvor de kører til en udebase og
gennemfører deres undervisningsdag.

Det blev drøftet, hvordan tiltagets intention er, at Søgårdsskolen i kraft af et ude-skoleelement måske
på sigt kan opnå plads til flere elever og dermed både hjælpe dem, der allerede i er i klasserne på skolen
eller fx tilbyde plads til børn fra andre specialskoler. Det er ikke forventningen, at tiltaget kan føre til at
inkluderede elever i kommunernes folkeskoler i stedet får plads på Søgårdsskolen.

Det blev drøftet, hvordan rådet både kan bidrage til at skærpe projektbeskrivelsen herunder det faglige
indhold og senere bidrage med eventuelt puljestøtte ved at tiltaget iværksættes som et initiativ i
Handicappolitikken handleplan.

Det blev samtidig drøftet, hvorvidt et udeskole tiltag er den rigtige indgangsvinkel til børn, der er
udfordret i forhold til at acceptere ændringer i hverdagen. Det blev uddybet, hvordan der løbende
arbejdet med faste strukturer og skemaer for børnene og denne type tilgang og pædagogik vil blive
fastholdt.

Punktet blev afsluttet med en tilkendegivelse af, at Handicaprådet foreløbige støtter op om ideen.

5. Høring af kommissorium for opgaveudvalg; Sundhed i Gentofte borgerrettet behandling
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Bente Frimodt Møller introducerede drøftelsen af kommissoriet og baggrunden for nedsættelse af
opgaveudvalget med fokus på den borgerrettede behandling i kommunen, og hvordan den skal udvikle 
sig. 

Handicaprådet drøftede kommissoriet og spurgte især ind til sammensætningen af udvalget.

Handicaprådet opfordrede til at opgaveudvalget i arbejdet er opmærksomme på, at mennesker og
pårørende med kroniske lidelser er meget forskellige og en repræsentation på 4 borgere ikke er
tilstrækkeligt til at tegne et godt billede målgruppen. Det vil være vigtigt i afklaringen og
informationsafdækningen at der inddrages flere fra målgruppen. Handicaprådet opfordrede samtidig til
at opgaveudvalget ikke alene sammensættes af personer, der har været på hospitalet men også andre
borgere, der har kroniske sygdomme og skal hjælpes og støttes i kommunalt regi.

Handicaprådet tilsluttede sig samlet set kommissoriet for opgaveudvalget.

6. Ansøgninger til den borgerrettede pulje

Christian Madsen introducerede rådets behandling af ansøgninger.

Ansøgning Gigtcafé blev imødekommet.

Ansøgning Projekt fælles køkkenhave blev imødekommet

Ansøgning Handicapridning - lift blev sendt til behandling i tilgængelighedsforum.

7. Status i Børn og Familie ved Per Christensen

Per Christensen introducerede Børn og Familie, der er et område præget af stor spændvidde og med
voksende tyngde i arbejdet med at hjælpe det enkelte barn og den enkelte familie. Det er samtidig et
område, der er i gang med en større forandringsproces og et område, der er vokset betydeligt det
seneste år. . Der er sket en opnormering på 16 medarbejdere og der er i løbet af det sidste år ansat op
mod 40 nye medarbejdere i afdelingen, der har i alt 58 medarbejdere fordelt i 3 teams. Der behandles
årligt ca. 1050 sager, hvoraf ca. halvdelen er handicapsager. Området har i størrelsesorden ca. 80
helårsanbringelser statistisk set, men det dækker samlet set over flere.

Området gennemgår blandt andet en omstillingsproces som følge af udviklingen på området. Antallet af
helårsanbringelser er fra 2012 steget fra 68 til 80 i 2015. Det beløber sig på 37 mio. kr. i 2012 og var i
2015 på 53,8 mio. kroner. Området har dermed oplevet en betydelig vækst. Tendensen er både flere
sager og større kompleksitet i sagerne. Det gør sig også gældende regionalt og nationalt.

I omstillingen arbejdes med stærk inspiration fra den såkaldte ’sveriges-model’, der i medierne især har
været omtalt fra Herning og Hvidovre. Området er opnormeret med henblik på, at den enkelte
sagsbehandler får mere tid deres respektive sagsstamme og fx mere tid til undersøgelse, afklaring og
opfølgning. Samtidig er der fokus på kompetenceudvikling, idet der arbejdes med øget brug af nye
metoder og digitale værktøjer blandt andet ud fra en øget løsningsfokuseret tilgang. Omstillingen
indeholder desuden en fremskudt indsats, hvor der fx vil være deltagelse fra sagsbehandlere i skolernes
sundhedsteam blandt andet med henblik på tidligere at kunne iværksætte forebyggende
foranstaltninger. Det er forventningen, at der er en 3-årig horisont før omstillingsprocessen er
gennemført.

Handicaprådet drøftede, hvordan økonomien på området er øget gennem årene og serviceniveauet som
udgangspunkt fastholdt samtidig med at nogle borgere oplever en lavere service.

Det blev blandt andet drøftet, hvordan omstillingen til sveriges-modellen samt den lovbestemte
opfølgning betyder, at der sker gennemgang af alle sager og at borgere vil opleve at blive kontaktet med
henblik på undersøgelse og afklaring af om den iværksatte hjælp fungerer eller skal justeres. Endelig
blev det kort drøftet at ændringer i leverandør af kørsel kan have betydning for enkelte familie.
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Afslutningsvis drøftede Handicaprådet emnet ’den gode dialog’ der er programsat til det kommende
borgermøde, den afholdes i rådhushallen den 15. september. Det er forhåbningen, at mødet kan
bidrage og inspirere konstruktivt til den videre omstillingsproces på området.

8. Orientering fra formanden

 Tilgængelighedsforum, har gennemført besigtigelse af Strandvejen.

 Borgermøde om den gode dialog afholdes den 15. september i rådhushallen.

 Forlængelse af handicappolitikken med 2 år er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

 Orientering om kommende punkter og punkter, der pt. er spurgt til i forvaltningen.

 Forslag til besøgsinstitutioner efterspurgt. Der planlægges pt. møde i kompetencecenter til
septembermødet.

9. Spørgsmål og orientering fra DH
- Tidligere spørgsmål om digital tilgængelighed præciseret til at omhandle Gentofte Platform.
- Spørgsmål rejst om kapaciteten på botilbudsområdet, da der er personer som opholder sig på de 

midlertidige botilbud og efterskolerne i længere/for lang tid. 

10. Orientering fra forvaltning og fagudvalg

Helene Rasmussen gennemgik status på budgetprocessen for Budget 2017. Der forventes forsat
behov for nytænkning og omstilling, idet der forsat vil være effektiviseringskrav jf.
økonomiaftale samt generelt udgiftspres grundet blandt andet den demografiske udvikling.
Som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen skal der frem til 2020 hvert år findes
omprioriteringer i størrelsesorden 6.5 mio. kr., samtidig foreligger der endnu ikke viden om,
hvordan udligningsreformen kommer til at påvirke kommunens økonomi i årene op mod 2020.  

11. Eventuelt

Ingen punkter


