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Formand:  
Kurt Bengtsen 
Skodsborg Strandvej 211 
2942 Skodsborg 
Tlf. 28 56 66 15 
Burda@get2net.dk 

 
 
Næstformand/redaktør: 
Linda Niebuhr 
Sølyst Strandpark 9 
2990 Nivå 
Tlf.: 26 22 92 13 
linda@sampro.dk 
 
 
Kasserer: 
Elsebeth Thomsen 
Bredesvinget  7 B 
2830 Virum 
Tlf: 21 64 63 28 
esthomsen@mail.tele.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Morten Dresling 
Hjortekærsvej 15A 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 51 32  61 14 
dresling@webspeed.dk 
 

 
 

Sekretær: 
Jane Mona Pedersen 
Furesø Parkvej 11 
2830 Virum 
Tlf. 29 47 13 87 
hop-jmp@webspeed.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Birgit Eilertsen 
eilertsen@mail.dk 
 

 
 
 
Suppleant: 
Peter With 
Åbrinken 101 
2830 Virum 
Tlf.: 21 78 40 21 
pakwith@gmail.com 
 
 
Suppleant: 
Majbrit Pedersen 
Ulrikkenborg Alle 25, st.th. 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 51 21 08 60 
dudbassen@hotmail.com 
 
 
Suppleant: 
Lars Svendsen  
Kærparken 51 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 22 61 22 82 
Svendsen_lars@yahoo.dk 
 
 

Støtteforeningen for  
udviklingshandicappede i Lyngby-Taarbæk Kommune 

Vores blad laves til, af og for alle medlemmer. 
Vi må hjælpe hinanden! Skriv!!!!!! 

 
Send dit indlæg til: linda@sampro.dk 

 
Deadline til Marts nummeret er den 1.marts 2020. 

 

 

 

 

Indlæg i bladet dækker ikke  
nødvendigvis bestyrelsens/

redaktionens holdning! 
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Socialtilsynet Hovedstaden. 
 
Handicaprådet havde den 22. oktober inviteret til en aften på 
Rådhuset, hvor man kunne blive klogere på tilsynet på bosteder 
og dagtilbud. Handicaprådene fra Gentofte og Rudersdal var 
også inviteret. 
 
Morten og undertegnede repræsenterede denne aften bestyrel-
sen. 
 
Af invitationen fremgik det yderligere, at følgende tre emner ville 
blive behandlet: 

 

• ”Fanger” tilsynet, når det går skævt på en institution? 
 

• Er det muligt for politikerne at læse det ud fra rapporterne? 
 

• Er rapporterne gode arbejdsredskaber for ”stederne? 
 
De Sociale tilsyn har eksisteret siden 2013 og dækker hele lan-
det. Det er opdelt i 5 distrikter. Der er ansat 70 medarbejdere i 
Hovedstaden, som vi hører under. Det er primært socialrådgive-
re, socialpædagoger og jurister, der er ansat.   
                                                       
Formålet med deres arbejde er – som ordet siger – at føre tilsyn 
med nævnte institutioner. Ligeledes at højne kvaliteten ud fra et 
borgersynspunkt. Den øverste myndighed i denne her sammen-
hæng er Socialstyrelsen. 
 
Tilsynet har fokus på, om Servicelovens bestemmelsen i forhold 
til støtte, omsorg, hjælp m.m. efterleves. Tilsynet tilstræber at 
besøge en institution en gang årligt. Det kan både være anmeldt 
og uanmeldt. Som sanktionsmuligheder har tilsynet påbud, 
skærpet påbud og hvis det er helt galt, kan det også trække en 
godkendelse tilbage.  
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Som eksempel på de mangeartede fokuspunkter kan nævnes: 
 

• Er der overensstemmelse imellem de beskrivelser, der 
fremgår af tilbudsportalen og ”virkeligheden”? 

 

• Er der en sammenhæng imellem pris og kvalitet? 
 

• Arbejdes, der efter den aftalte handleplan. 
 

• Bliver de situationer, der kommer ind under 
”magtanvendelse” indberettet, som loven tilskriver? 

 
Når tilsynet er ude taler de både med borgeren, de pårørende, 
personalet og ledelsen. 
 
Endelig kom vi ind på Tilsynets ansvar i forhold til driftsherrens  
(kommunen). Det var meget relevant, da en politiker, der var  
tilstede mente, at de skulle have været inddraget før end, det  
var tilfældet. 
 
Da baggrunden for initiativet til dels var den opslidende epi-

sode  
på Chr. X`s alle, hvor ledelse og personale ikke kunne få sam- 
arbejdet til at fungere, fik dette også sin plads på mødet. 
 
Det blev en meget spændende og informativ aften. 

 
Kurt Bengtsen 
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Banko 2019. 
 
Det var en af de sidste rigtig, flotte efterårsdage. Solen stod højt på 
himlen og de røde og gule blade sad stadigvæk på træerne. Så Bon-
debyen fremstod i allerfineste stand. Og så var det den dag, vi skulle 
afholde vores banko. 
 
Lindegården lignede dog langt fra sig selv. Fonden er i gang med en 
tilbundsgående renovering og istandsættelse. Bl.a. skal der nyt strå-
tag på. 
(Vi har planlagt at afvikle vores jubilæum i september 2020 og efter-
følgende banko i november, så vi må håbe, at alt er på plads til den 
tid.) 
 
Det årlige banko er en begivenhed, vi i bestyrelsen altid ser meget 
hen til. Dels er det hyggeligt, at se så mange af vores medlemmer i 
samlet flok og dels er det meget livsbekræftende at opleve den glæ-
de og begejstring i udviser, når/hvis i skulle være så heldige at vinde 
en af præmierne.  
 
Det er mit indtryk, at i også glæder jer til dagen. Når jeg jævnligt mø-
der nogle af jer Lyngby falder talen i hvert fald hurtigt på bankoda-
gen, og/eller oplevelser i har haft ved denne lejlighed. 
 
 
 
 
 
 
                                 Bo, Lars og Torben.  
                                 3 glade deltagere. 
 
 
 
Også i år blev dagen afviklet i god ro og orden 
og efter de almindelige regler. Efter ind- køb af 
plader og proviantering af sodavand/øl sænkede roen sig og spæn-
dingen steg efterhånden, som  
spillet skred frem. 
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Hvert eneste år undrer jeg mig over, hvordan præmierne bliver 
fordelt. Det slår aldrig fejl, at et af bordene løber med de fleste 
af præmierne. Sådan blev det også i år. Stor begejstring fra 
dem, der vandt og lidt skuffelse fra jer andre.  Jeg har ikke den 
store erfaring med banko. Måske findes der en eller anden fi-
nurlig forklaring på fænomenet. 

 
Kurt Bengtsen. 

 
 
 
 
 
 

Legat 
Igen i år har Danske Bank i Lyngby Fond betænkt Støttefor-
eningen med et legat. Legatet giver os mulighed for at fast-
holde det høje præmiebeløb til bankospillet. Denne gang er 
pengebeløbet yderligere suppleret med diverse bøger fra 
boghandleren på Lyngby Hovedgade 23. 
 
Tak. 
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 Dialogmøde. 
 
 
Den 3. oktober afholdt bestyrelsen, i samarbejde med 
Støttecenter Magneten, det årlige dialogmøde. Det blev et meget in-
spirerende, hyggeligt og konstruktivt møde med deltagelse af Magne-
tens medlemmer, personale og forældre/pårørende. Her vil jeg kun 
omtale udvalgte problemstillinger/emner.  
Emner som på den ene eller anden måde handler om samarbejde, 
udvikling af samme med det formål, at undgå uhensigtsmæssige mis-
forståelser.  
 
Per Viinblad orienterede om, at kommunen nu har udfærdiget en ydel-
sesbeskrivelse/ramme for hjemmevejledning på max. 3 timer pr. be-
søg. Har borgeren brug for flere timer, gives vejledningen over 2 dage. 
Det gælder for Botilbuddene Åbrinken, Caroline Amalievej og Senior-
huset.   
Indholdet i vejledningen fastlægges på et årligt statusmøde med for-
valtningen. Det er en udfordring at kombinere kvalitetsstanden og bor-
gerens ønsker/behov.  Ydelsesbeskrivelserne skal ikke ses som et 
udtryk for besparelser. 
 
En 2 timers ugl. vejledning koster Kr. 40 000,- årligt. Derfor arrange-
res, så vidt det er muligt, kollektive aktiviteter. Et eksempel kunne væ-
re ledsagelse til svømning.  Det giver også den sidegevinst, at fælles-
skabet styrkes, og der skabes netværk borgerne imellem. 
De forskellige tilbud kan ses på ugeoversigten i Magneten. 
 
Der blev spurgt ind til ledsagerordningen. Pers svar var, at der tildeles 
ledsager til de borgere, der har behov for det. Som hovedregel tildeles 
ikke ledsagere til borgere, der bor i egen bolig.  
De borgere, der bor i egen bolig tildeles støtte efter Serviceloven § 85 
 
En borger havde mistanke om, at han arbejdede flere timer ugl,. end 
der var aftalt. Han syntes, det var svært at sige fra, når der var travlt i 
forretningen og han blev bedt om at blive længere end aftalt. Han ville 
derfor vide, hvem han kunne tale med det om. Per svarede, at der var 
forskel på beskyttet beskæftigelse, som de var involveret i, med ansat-
te pædagoger, og beskæftigelse på en ”normal” arbejdsplads.  



9 
 

I sidstnævnte tilfælde er det jobcentret, der er inde over og som kan 
samarbejde med eksempelvis organisationer som KLAP og NEXT JOB.  
Så rådet var enten pædagogerne eller den enkelte medarbejder i 
nævnte organisationer. 
 
For egen regning tænker jeg, at det ville være naturligt at starte hos 
pågældendes vejleder. Når vi andre dårligt nok kan finde ud af samar-
bejdet/kompetencer/tilsyn m.m. de enkelte instanser imellem, er det vel 
ikke rimeligt at forvente, at en borger med særlige behov kan finde 
rundt i denne her jungle. Det gør det jo heller ikke nemmere, at parter-
ne imellem er underlagt forskellige lovgivninger.  
 
Tavshedspligten og den nye persondataforordning blev også genstand 
for en drøftelse.  Sidste år hørte vi kun om standardformularen 
”Samtykke til indhentning og/eller videregivelse af personoplysninger”. 
På daværende møde gav den anledning til megen tvivl og kritik. Denne 
erklæring lagde op til alt eller intet. Derfor havde Per nu udfærdiget en 
mere nuanceret, og til målgruppen, mere relevant samarbejdserklæ-
ring.  Generelt finder Per, at det er en fordel for alle at forældre/
pårørende indgår i samarbejdet.  
                              
I samarbejdsaftalen kan der tages stilling til, hvad der må videregives af 
informationer til forældre/pårørende omkring beskæftigelse, økonomi, 
sundhed, bosted, klub, sagsbehandler m.m. Han tilføjede, at emner 
som økonomi og standard for rengøring og oprydning var oplagte punk-
ter til konflikter borgeren og forældre/pårørende imellem.           
På en forespørgsel om kontakt til forældre/pårørende svarede Per, at 
der kun vil blive taget kontakt til en forældre/pårørende efter aftale med 
den enkelte borger. Generelt er der meget stor forskel på samarbejdet/
kontakten til forældre/pårørende.  
 
Per fik på mødet megen ros for dette initiativ. Emnet vil blive omtalt/
uddybet af det udvalg, der på mødet blev nedsat. Udvalget skal udfær-
dige en pjece med relevante tilbud, vilkår for samarbejdet imellem bor-
geren/pårørende, støtteforeningens arbejde, forvaltningens rolle o.s.v. 
I udvalget indgår repræsentanter fra såvel borgerne, Støtteforeningen 
og Magneten. 
 
Kurt Bengtsen. 
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MIDTVEJSMØDE. 
 
 
 
Morten bød velkommen med ordene ”velkommen til Frilandsmuseet”. 
Jeg kan naturligvis ikke vide, hvad Morten har tænkt sig med disse 
ord. Jeg kan heller ikke vide, hvad tilhørerne tænkte, da de hørte det? 
Men jeg følte mig med et slag tilbage på Lindegårdsskolen i 1953.  
Jeg var 8 år gammel.  Gymnastiksalen, ribberne, tovene, plinten, o.s.v. 
Alt var det samme. På en måde både hyggeligt og skræmmende. 
Tænk på, hvad der er sket i hele samfundet siden 1953 og så fremstår 
Sorgenfriskolens gymnastiksalen nøjagtig, som dengang. Man må hå-
be, at eleverne tænker anderledes og at det kun er lærerne, der syn-
tes, at en gymnastiksal anno 2019 på en skole - for børn med særlige 
behov – skal se anderledes ud.  
 
På mødet var Kommunalbestyrelsen repræsenteret ved: 
Gitte Kjær-Westermann (Radikale Venstre) Bodil Kornbek 
(Socialdemokratiet) Hanne Agersnap (Socialistisk Folkeparti) og Mag-
nus Von Dreiager (Konservative) Mogens Jørgensen var ordstyrer. 
 
Under den indledende runde, hvor hver politiker kom med et indlæg 
kan nævnes at: 
 

Magnus Von Dreiager nævnte, at der er tilført flere penge for 2020, 
men at der er brug for endnu flere, hvis nuværende serviceni-
veau, skal fastholdes. Udgifterne stiger alene, fordi der bliver 
flere børn og unge med særlige behov. I budgettet sættes også 
puljer af til uforudsete udgifter.  

Gitte Kjær-Westermann anførte, at det var sværere at forholde sig 
til psykisk handicappede end til fysisk handicappede. Der er 
store udfordringer, idet flere og flere der mistrives. Det er vigtigt 
at politikerne har forståelse for, hvordan det er at være foræl-
dre/pårørende til et handicappet barn. Mistrivslen arbejdes der 
med i flere udvalg under kommunalbestyrelsen. Til november 
kommer der en analyse af, hvad man kan gøre. Hun fortalte 
også, at kommunalbestyrelsen havde vedtaget et fælles ansvar 
for en ny forebyggelsesstrategi. Der skal ske en omorganise-
ring i forhold til serviceniveauet. 
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Hanne Agersnap går ind for en handicappolitik, hvor alle skal have 
lige muligheder uanset om man er handicappet eller ej. Værdier 
er gode, men bliver de efterlevet? Hun syntes også, at boliger 
er et stort problem, men der er tiltag på vej. Hun finder, at bolig-
støtte og bo træning skal styrkes. Private boligtilbud malker 
nærmest kommunekassen. Der er iværksat en inklusionsud-
dannelse for de foreninger, der har lyst til at gå ind i at inkludere 
handicappede og sårbare borgere i foreningslivet. Med hensyn 
til klagesager, der hjemvises til fornyet behandling sagsbehand-
ling i kommunen må det konstateres, at der er plads til forbed-
ringsmuligheder i forvaltningen. 

 
Bodil Kornbek indledte med at påpege vigtigheden af en sådant 

statusmøde, hvor politikerne får indsigt i, hvad der rører sig in-
denfor handicapområdet. Der er en stigning i antallet af borge-
re, der har brug for særlige tiltag. På uddannelsesområdet er 
der ikke sparet på STU- delen, men der kan måske ske forbed-
ringer. Fra 2020 ansættes en pårørendevejleder på handicap-
området. Kommunen er max. presset på børne- og unge handi-
capområdet. Der er kommet en bevilling på voksenhandicap-
området og der er mange opgaver, der skal løses. 

 
I de efterfølgende spørgsmål og svar kan fremhæves at: 

Ja, Lyngby Tårbæk er en rig kommune. Men kommunen er låst fast 
på den lave skatteprocent. Hvis man sætter skatten op skal sta-
ten have 75% af merindtægten det første år, 50 % det næste år 
og 25 % det tredje. Det er altså først derefter, at kommunen har 
fuld glæde af  skattestigningen. Dertil kommer udligningsordnin-
gen kommunerne imellem. Det er aftalt at skatteprocenten skal 
stige i 2021.  

Udgifterne på handicapområdet har været underprioriteret, så der 
vil uvilkårligt ske en overskrivelse af serviceloftet. 

På børneområdet skal der laves tiltag, så kommunen går tidligere 
ind og hjælper. Langsigtede løsninger, der koster penge her og 
nu. 

En spørger undrede sig over, at udgifterne til STU-uddannelsen 
ikke er faldet, da det må konstateres, at der tildeles færre STU 
uddannelser med bo-træning.  Det er oplevelsen, at den unge, 
der bor hjemme ikke får megen bo – træning.  

Fortsættes næste side…... 
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Ingen af de tilstedeværende politikere kunne svare, men tilbød 
at gå videre til rette vedkommende (Søren P. Rasmussen?). 
 

• På beskæftigelsesområdet kom der mange spørgsmål. En tilhø-
rer savnede revalidering, som en støtte til at få en person med 
handicap i beskæftigelse. 

• Støtteforeningen efterlyste et tværfagligt samarbejde imellem 
f.eks. medarbejdere i Jobcentret, de beskyttede arbejdstilbud og 
Støttecenter Magneten. I beskyttet beskæftigelse er der ansat 
pædagoger. I skånejob med tilskud er det jobcenter, der evt. i 
samarbejde med organisationer som Next job og Klap, der vare-
tager udredning og arbejdsplacering. 

• En tilhører spurgte, hvad politikerne havde lært af sagen fra 
Chr.X` Alle. Svaret var, at  pårørende skal inddrages mere, at 
informationsniveauet skal være højere, og at samarbejde og dia-
log skal opprioriteres. Endelig orienterede en politiker om, at 
Handicaprådet havde taget initiativ til et møde med det sociale 
tilsyn i hovedstaden for at blive klogere på, hvordan tilsynsrap-
porterne skulle læses og på ansvarsfordelingen imellem drifts-
herren (kommunen) og tilsynet.  

 
På bestyrelsens vegne vil jer godt takke for et konstruktivt og inspire-

rende møde. En særlig tak til Axel Duckert fra Sorgenfriskolen for 
at have stillet lokaler til rådighed, slik og vand og Mogens Jørgen-
sen for at have ledet slagets gang. 

 
Vi tager naturligvis initiativ til et tilsvarende møde om handicappolitik 

op til næste kommunalvalg.  

 
Kurt Bengtsen. 
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Nyt fra Handicaprådet. 
Den 27.nov var jeg så heldig at være suppleant for Morten Dresling. 
Dette møde foregik på Chr. X`s alle, bosted for autister. Det var en 
utrolig positiv og god oplevelse. Som mange ved, har der i en årrække 
været store samarbejdsproblemer på stedet, Der blev den 1. februar 
2019 ansat ny leder, som i den grad er gået i gang med det store ar-
bejde, at ændre på samarbejdet, og han virker både engageret og me-
get kompetent; så jeg er ikke i tvivl om, at det skal nok blive rigtig godt. 
Linda Niebuhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra bestyrelsen 
Så er efterårets aktiviteter overstå-
et, på den måde at alle planlagt ting er forløbet godt og positivt, hvilket 
også vil fremgå af de indlæg omkring aktiviteterne, som I finder i bla-
det. 
I bladet i september opfordrede vi vore medlemmer til så vidt muligt at 
deltage i de planlagte møder og især midtvejsmødet med kommunens 
politikere, syntes vi var relevant og interessant. Desværre var der ikke 
helt så mange, som vi kunne have ønsket, men dette bliver sikkert 
bedre næste gang. 
I bestyrelsen er vi i fuldt gang med at planlægge foreningens 25 års 
jubilæum i 2020, og vi kan allerede nu afsløre, at festen vil finde sted 
søndag den 17. september 2020 i Lindegården. Selvom det er i god 
tid, så sæt X i kalenderen for det bliver selvfølgelig en fantastisk fest. 
Generalforsamlingen den 4. februar 2020 er også planlagt og afholdes 
i Frivilligcentret, Rustenborgvej 2 A. Så også her sæt allerede nu X i 
kalenderen, kom og deltag i generalforsamlingen. 
Vi opfordrer vore medlemmer til at komme med input i bladet eller på 
vor hjemmeside www.stoetteforeningenltk.dk 
Alle vore medlemmer og samarbejdspartnere ønskes en glædelig jul 
og et godt nytår. 
Elsebeth Thomsen  

http://www.stoetteforeningenltk.dk
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Handicapprisen 2019. 
 
Bestyrelsen har i år indstillet Stadscafeen til at modtage årets 
handicappris. 
Stadscafeen er et pædagogisk beskæftigelsesprojekt efter 
servicelovens § 103. Cafeen drives i et samarbejde imellem 
Lyngby Stadsbibliotek og Støttecenter Magneten. Personale-
gruppen består af 2 socialpædagoger og ca. 8 servicemedar-
bejdere. 
Vi har bl.a. indstillet Stadscafeen fordi: 
• Vi ser den som et vellykket eksempel på et beskyttet 

beskæftigelsestilbud, som er direkte integreret i en ar-
bejdsplads, som Stadsbiblioteket. 

• Det er lykkedes at skabe et miljø præget af tryghed, 
overskuelighed og omsorg, så servicemedarbejderne 
kan fungere på deres egne præmisser og i forhold til - 
for dem - realistiske udfordringer. 

• Det er en arbejdsplads, hvor den enkelte servicemedar-
bejder føler sig accepteret og får højnet sin livskvalitet. 
Det giver samtidigt en følelse af, at der er brug for en og 
noget at stå op til. 

 
Prisen overrækkes den 3. de-
cember kl. 16 på Stadsbibliote-
ket. Det er på F.N. s internatio-
nale handicapdag. 
Umiddelbart før bladets udgivel-
se erfarede jeg, at Handicaprå-
det havde fulgt vores indstilling 
og tildelt Stadscafeen Handicapprisen. Stort tillykke. 
 

Kurt Bengtsen 

 
 

LEVs Aftentelefon  2851 5252. 
Støtte og hjælp. 
Ring 2851 5252 hver tirsdag mellem kl. 19-21. 
Du behøver ikke være medlem af LEV. 
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Modtagerne af Handicapprisen 2019. Sammen med Borgmester 
Sofia Osmani og formand for Handicaprådet Ion Meyer. 

 

 
 
Handicaprådet 2018-2021.  
Politikere: 
Hanne Agersnap (SF) 
Søren P. Rasmussen (V) 
Bodil Kornbek ( A ) 
Magnus von Dreiager (C) 
 
Handicaporganisationer: 
Ion Meyer DH ( LEV) 
Arne Christensen DH ( Dansk Blindesamfund) 
Paula Jakobsen DH (PTU) 

HUSK AT SÆTTE  
 
 
 

Den 4.februar 2020 for Generalforsamling.  
 



 

 

 

Støtteforeningen for 
udviklingshandicappede i 

Lyngby-Taarbæk Kommune 

 Jatak, jeg ønsker at være medlem: 
 
Navn:_________________________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________ 
 
Postnr. & By:__________________________________________ 
 
Tlf.:__________________________________________________ 
 
Mail:__________________________________________________ 
 
Pårørende til:___________________________ 
Født:_____________ 
 
Sendes udfyldt til:  
Kasserer: 
Elsebeth Thomsen 
Bredesvinget 7 B 
2830 Virum 
Tlf.21 64 63 28 

eller på mail til:   
kontakt@stoetteforeningenltk.dk  
Herefter vil du modtage vores vedtægter, og en faktura på kontingent, kr. 175 
pr person pr år 

mailto:esthomsen@mail.tele.dk

