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Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 16. september 2013 
 

Tilstede: 

Hans Rasmussen, DH - Gentofte  

Jacob Monies, DH - Gentofte  

Elisabet Sinding, DH - Gentofte  

Jan Mollerup, DH – Gentofte  

Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH-Gentofte  

Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen  

 

Fra forvaltningen: 

Michael Holst, Planchef, Teknik og Miljø  

Karen Margrete Nyholm, Kommunelæge  

Steen Suhr-Knudsen, projektchef, Børn, Unge og Fritid  

Søren Bønløkke, Direktør, Social & Sundhed  

Lasse Dreboldt Olsen, Projektmedarbejder, Børn, Unge og Fritid (referent) 

 

Fraværende: 

Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 

Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen 

 

   

 

1. Handicaprådet 2014 – 2017 v. Hans Rasmussen 

 

Formanden indledte første punkt ved at takke alle nuværende og afgående medlemmer af handicaprådet for 

den gode stemning og høje engagement i rådet de sidste fire år. Det har været et godt samarbejde, med stor 

interesse, både for medlemmer og stedfortrædere. 

 

Det nye handicapråd samles første gang d. 20. januar, hvor det nye råd skal konstitueres.  

 

Af repræsentanterne fra DH-Gentofte er der udskiftning på tre suppleantpladser. Der er valgt tre nye 

kommunalbestyrelsesmedlemmer. Dog skal der foregå et nyt valg af et medlem, da der er udpeget en person, 

som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen. Det lever ikke op til handicaprådets vedtægter. Udpegelse af 

ny repræsentant formelt først ske ved kommunalbestyrelsesmødet i januar. 

 

2. Handicappolitikkens Handleplan 2014 v. Steen Suhr-Knudsen 
 

Steen Suhr-Knudsen præsenterede oplæg til handicappolitikkens handleplan 2014. Kommentarer fra sidste 

handicaprådsmøde er indarbejdet.  Arbejdsgruppen, bag handicappolitikken, har haft et særligt fokus på 

opstramning af mål og succeskriterier, og den står nu som en handleplan man kan arbejde efter. Der er også 

rettet til i forhold til opfølgning og evaluering af planen. Der er kommet et bredere fokus på 

tilgængelighedsbegrebet og der er kommet flere indsatser, samt et budget, som skal understøtte en række af 

indsatserne.  

 

Det er en handleplan, der fokuserer på sektoransvar hvor tidligere handleplaner havde fokus på udvikling. 

Opdraget var, at bede sektorerne om at byde ind med, hvordan man ville arbejde med handicappolitikken. 

 

 

 

2. januar 2014 

 

 



 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 SOCIAL & SUNDHED 

 

  Side 2 af 3 

 

Handicaprådet gav udtryk for, at handleplanen var blevet bedre og skarpere i forhold til handicappolitikken 

og dens målsætninger. Jan Mollerup pointerede, at ikke alle mål fra handicappolitikken optræder i 

handleplanen.  

 

Der blev spurgt ind til budgettet fra handicaprådet. Her spurgte Jan Mollerup, hvordan budgettet er blevet 

tilpasset, hvortil Steen Suhr-Knudsen svarede, at det på nuværende tidspunkt er ud fra vurderinger lavet 

sammen med bidragsyderne. Hans Rasmussen pointerede, at det ikke var tydelig hvordan pengene var fordelt 

i forhold til indsatserne beskrevet i handleplanen. Hans opfordring var, at budgettet skulle ind i handleplanen 

under de punkter, hvor projekterne står beskrevet.  

 

Handicaprådet mente ikke at der skulle tildeles penge til moderniseringsprojektet på Bank-Mikkelsens Vej, 

da projektet i forvejen har et meget stort budget og da der stadig er et langt forberedelsesarbejde forud for 

byggeprojektet. Jørgen Brødsgaard Thomsen foreslog at der ventes mindst et år med at lave en indsats på 

Bank-Mikkelsens Vej, der er finansieret af Handicaprådets handleplan. Om et år vil lokalplanen være 

vedtaget og mulighederne for at lave en inklusionsindsats i området vil være klarere.  

 

Der var enighed om, at udskyde vedtagelsen i handleplanen en måned, så der var mulighed for at gennemgå 

handleplanen endnu en gang i handicaprådet, og derved også give arbejdsgruppen mulighed for at gøre 

boligafsnittet i planen skarpere.  

 

3. Den borgerrettede pulje 

 

Der var kommet to ansøgninger til drøftelse i handicaprådet. 

 

Gentofte Forældreforening søgte om 30.000 kr. til at igangsætte et projekt, hvor forældre til børn inden for 

autismespektrummet ville modtage undervisning. 

 

Pilekrogen søgte om 30.000 kr. til instrumenter og undervisning af kulturhusets brugere. Målet er at skabe 

fællesskab gennem musik. Projektet afsluttes til sommer med en koncert til sommerfesten i Pilekrogen. 

 

Begge projekter lever op til puljens kriterier og fik tildelt midler. 

 

 

Hans Rasmussen fremhævede problematikken i kendskabet til handicappolitikken og det handicappolitiske 

arbejde i kommunen. Den borgerrettede pulje er kanal, hvor der kan fortælles gode historier om det 

handicappolitiske arbejde i kommunen. 

 

Rådet diskuterede hvordan det ville være muligt at profilere dette fremadrettet. Der var forslag til, at der skal 

gøres en mere proaktiv indsats ved uddeling af midler til indsatser. Der kunne eventuelt laves en 

presseseance ved afslutningen af et projekt, som derved er med til at fortælle den gode historie i de lokale 

medier. Endeligt foreslog Jacob Monies at man løbende samler evalueringshistorierne sammen og fortæller 

dem ved handicappolitikkens årlige borgermøde. 

 

 

4. Orientering fra formanden 
 

Jacob Monies og Hans Rasmussen har i tilgængelighedsforum besigtiget Søborg Hovedgade. Vurderingen 

var, at der var sket en positiv udvikling. Der var gode løsninger på nogle af de 

tilgængelighedsproblematikker, der tidligere har været. Hans Rasmussen fremhævede, at der stadig er 

udfordringer, blandt andet ved at husene og forretningerne ikke ligger direkte ud til det kommunale areal. 

Hvis kommunen ønsker at udbedre tilgængelighedsproblemer på nogle af disse forretninger, skal der laves en 

aftale med lodsejerne. 
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Tilgængelighedforum har holdt møde med repræsentanter fra Rambøll angående en mobilitetsanalyse i 

Gentofte. Det var en opklarende dialog og der har været en forventningsafstemning i forhold til rammerne 

for analysen.  

 

Formandskabet påpegede manglende viden om tilgængelighedsforum i forvaltningen. Konkret blev det 

nævnt, at der har været problemer med en elevator ved ombyggelsen af Palladium. Tilgængelighedsforum 

indstillede midler til en elevator til Palladium såfremt at elevatoren vil blive placeret således, at der ville 

opnås mest mulig tilgængelighed for brugere. Der er efterfølgende været blandet signaler om placeringen af 

elevatoren fra forvaltningen. 

 

Handicaprådet efterspurgte mere synliggørelse af tilgængelighedsarbejdet. 

 

I forbindelse med kommunalvalget 2013 var der en diskussion med tilgængeligheden på valgstederne. I 

forbindelse med valget var der ikke problemer med den fysiske tilgængelighed, men der har været problemer 

med informationstilgængelighed op til valget. Der vil afprøves en valg-avis på lyd til næste valg 

 

 

5. Spørgsmål og orientering fra DH 

 

Elisabet Sinding spurgte om hvordan mulighederne er for at skifte handicap- og ældrebolig. Søren Bønløkke 

svarede, at efter der er blevet tildelt en bolig er man blevet kompenseret for sit handicap og har derved ikke 

mulighed for at søge ny bolig. Der er dog stadig mulighed for at bytte bolig med andre, dog skal det være 

udgiftsneutralt for kommunen. Punktet følges op ved et senere handicaprådsmøde. 

 

Jan Mollerup spurgte ind til det kommende oplæg om inklusionsindsatsen i de skærmede miljøer. Steen 

Suhr-Knudsen orienterede rådet om, at evalueringsrapporten forventes færdig til februar 2014, hvorefter 

Knud Nordentoft vil komme med et oplæg i rådet. Jacob Monies ønskede viden om hvordan der evalueres. 

Steen Suhr-Knudsen ville fremskaffe evalueringsdesignet til rådet.  

 

Jan Mollerup rykkede for et svar på en henvendelse fra LEV fra foråret 2012 om ferie i botilbudene. Søren 

Bønløkke beklagede, at der ikke var blevet svaret på henvendelsen. Svaret har bl.a. afventet den sidste 

tilbagemelding fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet omkring Gentofte Kommunes 

frikommuneforsøg, der skal give mulighed for også fremadrettet at tilbyde frikøbe medarbejdere til 

supplerende ”købeferier, Dette er modtaget i slutningen af oktober, og Søren Bønløkke lovede, at der derfor 

ville blive svaret snarest. 

 

6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

Plejecenter strandlund blev evakueret efter stormen d.6. december, da vandstanden steg markant. Alle blev 

evakueret i god ro og orden og blev indkvarteret andre steder, blandt andet på Gentofte Hospital. Alle 

beboere er vendt tilbage, på nær enkelte, hvis boliger især har været udsat for skader. 

 

7. Eventuelt 

Ingen punkter 

 

 


