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Referat fra Handicaprådsmøde mandag d. 15. juni 2015 
 
Tilstede:  
Hans Rasmussen, DH – Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte  
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Kirsten Dennig, afdelingsleder Social & Handicap Myndighed 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte  
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen  
Mitzi Reinau, DH – Gentofte (stedfortæder for Jørgen Brødsgaard, DH) 
 
Fra forvaltningen:  
Thomas Bille, direktør, Social & Sundhed  
Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid 
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift 
Anja Berkowitz, revisor, økonomi 
Anna Thorsted, konsulent, Social & Sundhed (referent) 
 
Afbud:  
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen  
 
1. Ny politisk arbejdsform 
Borgmester Hans Toft orienterede om tankerne bag den nye model for udvalgsstrukturen i 
Gentofte Kommune. Arbejdsformen vil styrke borgerinddragelsen og politikkernes arbejde, 
da der skal skabes rum for at politikere og borgere sammen kan diskutere politik og 
innovative løsninger. Kommunen har de sidste par år afprøvet arbejdsformen gennem 
forskellige processer bl.a. omkring Skovshoved Havn, hvor der var nedsat et specifikt 
udvalg og ved etableringen af Gentofte sportspark og en skate park – hvor kommunen 
gennem tæt samarbejde med lokale interessenter og kommende brugere fik kvalificeret det 
endelige resultat.  

 
Læs mere om den nye politiske arbejdsform i vedlagte præsentation ”Ny politisk 
arbejdsform”. 

 
Elisabet Sinding spurgte, om der skal nedlægges nogle af de eksisterende råd? 
Borgmesteren svarede, at det skal der ikke. Der kan dog være nogle overvejelser i forhold 
til samarbejdsformen, som vil være relevante at drøfte i forhold til den nye struktur. Jan 
Mollerup spurgte til baggrunden for, at tiltaget kommer nu, samt hvordan borgerne til de 
specifikke opgaveudvalg udvælges? Borgmesteren fortalte, at tankerne omkring tiltaget har 
været undervejs i en årrække og afprøvet i mindre form, så med de erfaringer kommunen 
har gjort sig tidligere, er den nu rustet til at fastlægge, hvordan modellen skal se ud. 
Borgerrepræsentanter vælges af kommunalbestyrelsen efter den D’hondtske metode. 
Borgmesteren tilføjede dog, at det er vigtigt, at relevante borgerinteressenter har mulighed 
for at tilkendegive deres interesse for at medvirke. I første omgang vil det formentlig ske i 
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et samarbejde med forvaltningen, men man kan på sigt forestille sig, at der sendes en 
forespørgsel ud i lokalsamfundet, når der skal nedsættes et nyt opgaveudvalg.  
 
2. Retningslinjer for håndtering af beboermidler v. Anja Berkowitz 
Kommunens interne revisor Anja Berkowitz orienterede kort om indholdet i ”Bilag C Social 
& Handicap, drift” det handler om de nye retningslinjer for håndtering af beboermidler. Se 
vedlagte ”Præsentation af Bilag C” for en uddybning. 

  
Anja pointerede, at aftalerne er lavet for at sikre, at det er gennemsigtigt, hvem der har 
tilgang til hvad i forhold til beboernes midler. Bente Frimodt-Møller spurgte til, om der skal 
være to personer ind over, når en værge varetager administrationen for en borger? Anja 
svarede, at en værge godt kan varetage administrationen på egen hånd. 
Hans Rasmussen spurgte til, hvem der afgør hvilken kategori, man som beboer tilhører? 
Elsebet Schultz svarede, at det aftales på et handleplansmøde, hvor pårørende kan deltage, 
hvis borger ønsker dette. Reglerne er indført 1. januar 2015. Hans Rasmussen spurgte til, 
om alle har fået et handleplansmøde efter vedtagelsen, hvilket Elsebet fortalte at alle enten 
har haft eller vil få i løbet af 2015. 

  
3. Opfølgning pr. 31/5 på Handicappolitikkens handleplan 2015 v. Christian 

Madsen og Jeanette Larsen 
Jeanette Larsen fra Gentofte biblioteker fortalte om arbejdet med inklusionsindsatsen på 
kulturområdet. Der har været afholdt møde med borgere med handicap for at undersøge 
målgruppens behov og ønsker. Der er ønske om flere møder men processen synes at tage 
lidt tid at trække i gang. Der blev dog på første møde vist stor interesse og i det videre 
arbejde, skal det undersøges nærmere, hvordan det konkret kan understøttes at 
målgruppen inddrages yderligere. Hans Rasmussen spurgte på hvilket niveau KORA har 
været inddraget i arbejdet, hvortil Jeanette Rasmussen fortalte, at det har været på et 
relativt begrænset niveau endnu. Hans Rasmussen påpegede derfor, at KORA skal 
inddrages til sparring omkring processen og Thomas Bille tilføjede, at KORA skal bistå med 
både at understøtte og evaluere processen. Kirsten Dennig tilføjede, at nye tiltag og 
arrangementer ofte tager lidt tid at trække i gang fordi det er en målgruppe, som det 
kræver lidt ekstra tid at medvirke. Det handler ofte om at holde fast og give processen tid. 
Hans Rasmussen påpegede, at det vil være godt at nuancere modellen, så man kan tage 
hensyn til de forskellige målgrupper. Det kan fx være beboere i eget hjem, hvor det kan 
være interessant at målrette et tilbud.  
 
Christian Madsen gav en status på idræts- og fritidssporet i inklusionsprojektet. 
Indsatserne baserer sig på at borgerne tilgås i tre overordnede grupper: 1. Borgere som 
skal have specialiserede tilbud. 2. Borgere som kan indgå i det almene foreningsliv med 
støtte. 3. Borgere som kan indgå i det almene foreningsliv, hvis rammerne er passende. I 
forhold til første målgruppe er BKO’en Charlottenlund fort og Motivation blevet hyret til at 
tilrettelægge yderligere tilbud skræddersyet til de sociale institutioner. De er ved at 
udarbejde et katalog herover. I forhold til den anden målgruppe, har kommunen 
udarbejdet en oversigt over de til tilbud, som foreningerne allerede tilbyder.. Derudover er 
det etableret dialog mellem tilbud og forældre for at afklare yderligere behov.. Der 
påtænkes nu en større kommunikationsindsats rettet mod forældre og de nuværende 
deltagere kan indgå som ambassadører. 
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Mitzi Reinau påpegede, at det er positivt, at formandskabet har været inddraget i 
processen, og at det måske vil være en god ide i nogle af de andre processer fx 
kultursporet. 

 
4. Ansøgninger til den borgerrettede pulje 
Handicaprådet drøftede to ansøgninger til den borgerrettede pulje.  
 
Hvide Hus har ansøgt om kr. 65.000,- til et kogebogsprojekt, der skal udbrede kendskabet 
til mennesker med psykisk sygdom og skabe større bevidsthed om egen sygdom hos 
brugerne. Handicaprådet fandt, at projektet er indenfor puljens ramme og besluttede, at 
midlerne kan bevilliges. Rådet forventer dog ikke, at kogebogen trykkes med tanke på 
overskud. Rådet ønsker, at borgere som deltager i arbejdet med bogen vil få et gratis 
eksemplar, ligesom det vil være ønskværdigt at andre relevante tilbud i kommunen kan få 
den uden betaling.  

 
BasicLiving, som afholder møder for en gruppe scleroseramte i Gentofte frivilligcenter har 
ansøgt om kr. 16.500,- som tilskud til en sclerosecamp. Midlerne ønskes brugt til 
projektstøtte, individuel støtte samt en projektevaluering. Handicaprådet besluttede at give 
afslag på ansøgningen, da rådet fandt, at projektet er rettet mod en for snæver kreds og 
ikke vil bibringe ny viden, som andre borgere eller tilbud i kommunen umiddelbart vil 
kunne drage nytte af.  
 
5. Orientering fra formanden 
a) Nyt fra Tilgængelighedsforum 

Hans Rasmussen fortalte, at tilgængelighedsforum er blevet orienteret om, at der er 
fundet midler til en renovering og ny udformning af Kildegårds Plads. I orienteringen er 
det klargjort, at der i den nye udformning skal tages hensyn til busser og cyklister. Hans 
Rasmussen påpegede, at tilgængelighedsforum har gjort opmærksom på, at det 
ligeledes er vigtigt, at der tages hensyn til de bløde trafikanter. 
Hans Rasmussen orienterede om, at arbejdet med handleplanerne på skolerne skrider 
frem efter planen. Hans Rasmussen fortalte, at rampen til Hundesømosen desværre er 
blevet fordyret, da rampen skal flyttes, og der skal etableres en hæk efter ønske fra 
naboerne til nedkørslen til mosen. 
 

b) Handicaprådets opgaver og funktion  
Foranlediget af et spørgsmål fra en borger på seneste Kommunalbestyrelsesmøde om 
Handicaprådets sammensætning orienterede Hans Rasmussen om rådets 
sammensætning og virke. Rådet har fungeret som selvstændigt råd siden ikrafttrædelse 
af § 37a i loven om retssikkerhed og administration på det sociale område i april 2006. I 
Gentofte Kommune er det besluttet, at Handicaprådet sammensættes af fem 
repræsentanter fra handicaporganisationerne, tre repræsentanter fra 
kommunalbestyrelsen og to repræsentanter fra forvaltningen. Medlemmerne er som 
udgangspunkt valgt for en 4-årig periode. At der i Handicaprådet sidder repræsentanter 
fra forvaltningen samt løbende inviteres gæster skyldes, at der er behov for forskellige 
faglige input til de drøftelser og beslutninger som rådet tager.  
 
DH-Gentofte, der som samlende organisation for alle lokale handicapafdelinger udpeger 
de fem repræsentanter for mennesker med handicap, er meget tilfredse med udvalgets 
brede arbejdsform og sammensætning, der giver god mulighed for dels at blive 
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grundigt orienteret om arbejdet i forvaltningen, dels at drøfte og gøre mennesker med 
handicaps synspunkter kendt blandt såvel forvaltningens embedsmænd som 
kommunens politikere. 

Handicaprådets funktion og opgaveportefølje dækker over følgende: Rådgivning vedr. 
handicappolitiske spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, formidling af synspunkter 
mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen, beskæftige sig med spørgsmål, som har 
betydning for borgere med handicap, holde løbende kontakt til borgere med handicap, 
sørge for at kommunens borgere med handicap får den bedst mulige orientering om 
forhold, der har betydning for dem, udtale sig om de årlige budgetter for 
handicapområdet samt om ændringer på handicapområdet og bakke op om frivillige 
initiativer.  

6. Spørgsmål og orientering fra DH 
Jan Mollerup spurgte, om udviklingen i tildelingerne af førtidspension i Gentofte Kommune 
efter reformen i 2013 har vist en faldende tendens? Thomas Bille svarede, at tendensen har 
været faldende men bemærkede også, at der ikke har været ansøgere med varige handicap, 
der berettiger til FØP, som har fået afslag.  

 
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Elsebet Schultz orienterede om situationen på Østerled, hvor der på nuværende tidspunkt 
er en stor andel ældre beboere, som går på pension og som udvikler demens. Da Østerled 
er finansieret inden for en ramme, hvor beboerne er i arbejde fire dage om ugen, skaber 
dette en problematik, hvor der er behov for en højere takst pr. beboer. Derfor er der i den 
nye ydelsesbeskrivelse indarbejdet en ny takst (demenstakst).  

 
Handicaprådet spurgte til, om andre paragraffer kommer i spil ved denne ændring, hvilket 
der ikke gør, det sikres blot, at de relevante beboere fortsat kan være en del af botilbuddet, 
og at der er mulighed for at de kan være hjemme på tilbuddet, når de går på pension.  
Der blev derudover spurgt til, om en borger som er i arbejde i en anden kommune, hvor 
serviceniveauet er ændret vil kunne få frataget arbejdsdage, hvilket de ikke kan. 
Elsebet Schultz tilføjede, at det i forhold til rengøring er sådan, at hvis man selv kan gøre 
rent, skal man betale for dette, men hvis man ikke selv kan er det en del af tilbuddet at 
sørge herfor, hvilket ligeledes er skrevet ind i den nye ydelsesbeskrivelse.  
Hans Rasmussen spurgte til, hvor stort et antal af beboerne som kommer fra Gentofte 
Kommune, hvilket er hovedparten.  

 
8. Eventuelt 
Der var ingen punkter under eventuelt 
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