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Referat fra møde i Handicaprådet mandag d. 19. september 2016

Tilstede: 

Hans Rasmussen, DH Gentofte 

Jacob Monies, DH Gentofte 

Elisabet Sinding, DH Gentofte

Mitzi Reinau, DH Gentofte

Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 

Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed

Fra forvaltningen o.a.: 

Lene Dinesen, Gentofte skole

Peter Hartvig, Skoleleder Gentofte Skole

Annemarie Kafling Andersen, Leder specialpædagogiske område

Lone Jørgensen, afdelingschef Pleje & Sundhed

Charlotte Fritz-Hansen, leder Visitationen

Louise Brønholm, konsulent, Dagtilbud og Skole 

Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid

Helene Rasmussen, Socialdirektør, Social & Sundhed

Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent)

Afbud

Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 

Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen

Jan Mollerup, DH Gentofte

Michael Holst, Planchef Plan & Byg

1. Oplæg om erfaringer med skolesporet i inklusionsprojektet, eksempler fra Satellitten

Efter en kort præsentationsrunde indledte Hans Rasmussen med en introduktion om rådets store
interesse i netop skolesporet i inklusionsprojektet.

Herefter præsenterede Lene Dinesen kompetencecentret Satellitten med en visuel præsentation af,
hvordan der er indrettet og arbejdes med at tilrettelægge en skoledag. Centret har 13 elever tilknyttet.
De er visiterede til støtte fra centret i kraft af en autismespektrum diagnose.

I Satellitten arbejdes med en såkaldt mellem inkluderende form, hvor en gruppe elever er med i noget af
skolemiljøet på skolen, men har deres primære base i kompetencecentret. I en anden gruppe i centret
er tilknyttet almenklasserne i udvalgte dage i ugen. Det blev præsenteret og drøftet, hvordan der
arbejdes med børnenes udvikling og inklusion i hverdagen, hvordan der arbejdes med almen
dagligdagstræning, sociale fag og faglige fag samt hvordan det årligt vurderes, hvorvidt det er rette
tilbud barnet er visiteret til.

Herefter rammesatte projektleder Louise Brønholm inklusionsprojektet ’Vejledning – kurs mod
fællesskaber’. Lene Dinesen uddybede, hvordan projektet har sat fokus på og arbejdet med udvikling og
afprøvning af en vejlednings- og refleksionspraksis som indgangen til at hjælpe lærere med at afklare
vanskeligheder med børn i forhold til inklusion og eksklusion. Erfaringer og eksempler blev fremlagt og
drøftet af rådet, mens et egentligt evalueringsresultat af tilgangen og prøvehandlingerne i projektet vil
blive fremlagt af KORA på det kommende møde i Handicaprådet.
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2. Oplæg om fremtidsperspektiver på Kompetencecentre og specialundervisningsområdet
I forlængelse af oplægget om inklusion fulgte en oplæg af Annemarie Andersen, der er nytiltrådt leder af
området for specialpædagogik på skoleområdet. Det blev præsenteret, hvordan kommunen, med afsæt
i inklusionsprojektet, er i gang med at udvikle en ny mere ensartet praksis. Visionen er at bringe
kompetencecentrenes vejlederfunktion mere i spil og arbejde med en forebyggende og tidlig indsats
med synlige læringsmål. En indsats der også vokser ud af den nye strategi for fællesskaber, hvor
fællesskaber ses som en styrke og forskellighed som et potentiale.

Rådet spurgte ind til området og herunder mere specifikt til området for dyslexi, hvor det blev
fremhævet, hvordan Karl-Åge Andreasen fra Ordblindeinstituttet taler for en tidlig indsats. Annemarie
informerede om, at kommunen lever op til lovgivningen på området med en start i 5. klasse og at der
arbejdes med læsekonsulenter i indsatsen.

3. Oplæg om proces for tildeling af hjælpemidler
Afdelingschef Lone Jørgensen og visitationsleder Charlotte Fritz-Hansen præsenterede regler og
procedure for tildeling og fornyelse og reparation af hjælpemidler.

Det blev præsenteret, hvordan der er forskellige processer og sagsbehandlingstider fx afhængig af om
der er tale om behandling af hjælpemiddelsager under Lov om Social Service eller det fx er APV-
hjælpemidler til brug for plejepersonalet, fx trykaflastende hjælpemidler under sundhedsloven eller
hjælpemidler som forudsætning for genoptræning (f.eks. kørestol til transport til genoptræning) eller
som led i genoptræning (f.eks. rollator med mål at kunne gå uden hjælpemidler).

Det blev drøftet, hvordan de forskellige typer hjælpemidler, lovgivning og sagsbehandlings-processer
kan betyde, at nogle borgere kan opleve lange forløb, mens andre borgere oplever meget hurtig levering
af et hjælpemiddel. Det blev drøftet, hvordan der kan opleves udfordringer med lang bestillingstid på
kropsbårne hjælpemidler og reparationer af disse, hvorfor rådet opfordrede til, at der fx arbejdes med
at sikre gode kravsspecifikationer og leverandørkontrakter.

Desuden blev det præsenteret og drøftet, hvor borgere via kommunens hjemmesiden kan finde mere
information under følgende links:
Hjælpemidler og link til ansøgningsskema

• http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Tr%C3%A6ning-og-
hj%C3%A6lpemidler/Hj%C3%A6lpemidler

Reparation af hjælpemidler
• http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Tr%C3%A6ning-og-

hj%C3%A6lpemidler/Hj%C3%A6lpemidler/Reparation-af-hj%C3%A6lpemiddel
Aflevering af hjælpemidler

• http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Tr%C3%A6ning-og-
hj%C3%A6lpemidler/Hj%C3%A6lpemidler/Aflevering-af-hj%C3%A6lpemiddel

Velfærdsbibliotek
• http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Tr%C3%A6ning-og-

hj%C3%A6lpemidler/Velf%C3%A6rdsbiblioteket

Herefter drøftede rådet, hvor der kan være behov for at udvikle kommunes kommunikationen ved
bevilling af hjælpemidler og hvordan der er specifikke eksempler på, at det for nogle borgere kan
oplevelse vanskeligt at forstå de digitale kvitteringsbreve i sagsbehandlingen. Der blev opfordret til, at
rådsmedlemmerne melder tilbage, hvis der er specifikke sider eller breve, der kan være behov for at se
nærmere på.

4. Opsamling på Borgermøde
Hans Rasmussen indledte opsamlingen på borgermødet med en stor ros og tak for god hjælp til
repræsentanterne fra kommunen og deres medvirken til afvikling af et godt møde. Desværre var
oplevelsen, at den eksterne oplægsholder ikke helt levede op til forventningerne.

http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Tr%C3%A6ning-og-hj%C3%A6lpemidler/Velf%C3%A6rdsbiblioteket
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Tr%C3%A6ning-og-hj%C3%A6lpemidler/Velf%C3%A6rdsbiblioteket
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Tr%C3%A6ning-og-hj%C3%A6lpemidler/Hj%C3%A6lpemidler/Aflevering-af-hj%C3%A6lpemiddel
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Tr%C3%A6ning-og-hj%C3%A6lpemidler/Hj%C3%A6lpemidler/Aflevering-af-hj%C3%A6lpemiddel
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Tr%C3%A6ning-og-hj%C3%A6lpemidler/Hj%C3%A6lpemidler/Reparation-af-hj%C3%A6lpemiddel
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Tr%C3%A6ning-og-hj%C3%A6lpemidler/Hj%C3%A6lpemidler/Reparation-af-hj%C3%A6lpemiddel
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Tr%C3%A6ning-og-hj%C3%A6lpemidler/Hj%C3%A6lpemidler
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Tr%C3%A6ning-og-hj%C3%A6lpemidler/Hj%C3%A6lpemidler
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Samlet set var det oplevelsen, at der var mange gode drøftelser om bordene. Christian Madsen er i gang
med opsamling på drøftelserne, der vil blive udsendt til rådet. Der arbejdes videre med drøftelserne
med henblik på at udarbejde en folder, der kan fungere som et fælles redskab i organisationen. I den
sammenhæng opfordrede Kirsten Dennig til, at der i bearbejdningen er behov for at medarbejdere
inddrages og høres, så deres vinkel på den gode samtale også repræsenteres i arbejdet med en folder.

5. Ansøgninger til den borgerrettede pulje
Rådet drøftede, hvordan den fremsendte ansøgning om lift til en rideskole ikke kan bevilges via
tilgængelighedspuljen, der alene kan støtte tilgængelighed på kommunal ejendom. Rådet støttede
bevilling fra den borgerrettede pulje, men der er et par formelle afklaringspunkter ift. om det med
henvisning til kommunalfuldmagten er muligt. Ved eventuel bevilling ønsker rådet, at Jakob Monies
inddrages som rådgiver i placeringen af liften.

6. Orientering fra formanden:

 Tilgængelighedsforum: Her blev orienteret om følgende punkter:
- God adgang evaluering incl. anbefalinger bearbejdes i Tilgængelighedsforum
- Seminar om universel design afholdes med forvaltningen den 3. november
- Skovshoved havn har været besigtiget af forummet.
- Ny tilgang til at sikre tilgængelighed i forretninger er i fokus.

 Forlængelse af handicappolitikken. Hans Rasmussen orienterede om beslutningen om af forlænge
Handicappolitikken med to år. Det er dog forventningen, at der udarbejdes en ny politik i løbet af
2017, der kan vedtages i begyndelsen af 2018, så det er mulighed for at et nyt råd efter
kommunalvalget kan vedtage den nye politik og dermed arbejde med en ny handleplan i
umiddelbar forlængelse heraf.

 Konferencen ’Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre’ har deltagelse fra flere
rådsmedlemmer. Den afholdes på Gentofte Rådhus den 30. september

 Invitation til konferencer: Rådet har fået invitation til konferencen ’Lighed i Sundhed’ den 11.
oktober, der er gratis. Tilmelding kan ske via sekretæren. Der ud over er der indkommet invitation
til VISO’s handicapkonference 6. december. Rådet drøfter eventuelt deltagelse i denne på næste
rådsmøde.

7. Spørgsmål og orientering fra DH
Ingen bemærkninger

8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg

 Kvartalsredegørelse til Socialudvalget, september 2016. Handicaprådet har fået tilsendt
redegørelsen til venlig orientering. Bente Frimodt introducerede kort rapporten. Den blev hilst
meget velkommen af rådet, som en god overbliksskabende redegørelse.

 Budget 2017: Helene Rasmussen orienterede kort om, at kommunalbestyrelsen har fået forelagt et
budget i balance til førstebehandling.

9. Eventuelt

Christian Madsen orienterede om det igangværende opgaveudvalg vedrørende idræt og
bevægelsespolitik, hvor repræsentanter fra handicaprådet vil blive inviteret til en workshop i
november om politikkens indsatser i forhold til borger med handicap, workshoppens anbefalinger til
opgaveudvalget vil blive forelagt for handicaprådet på novembermødet inden de forelægges for
opgaveudvalget den 6. december 2016


