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Referat fra møde i Handicaprådet mandag d. 21. november 2016 

Tilstede:  

Hans Rasmussen, DH Gentofte  

Jacob Monies, DH Gentofte  

Elisabet Sinding, DH Gentofte 

Jan Mollerup, DH Gentofte 

Mitzi Reinau, DH Gentofte 

Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen 

Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen  

Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen  

Fra forvaltningen o.a.:  

Jakob Zabel og René Friis Hansen, Park og Vej, Proces og projekt 

Dorthe Friis-Vigh, indkøbschef, Økonomi - Indkøb 

Elsebet Schulz, afdelingschef Social & Handicap Drift 

Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid 

Helene Rasmussen, Socialdirektør, Social & Sundhed 

1. Oplæg og dialog om strategi for Bæredygtighed  

René Friis Hansen indledte med at forklare, at der i marts 2016 er nedsat et opgaveudvalg, som har til 
opgave frem til marts 2017 at udarbejde en ny bæredygtighedsstrategi for Gentofte Kommune. Det er 4. 
gang kommunen med udgangspunkt i planlovens krav herom udarbejder en ny bæredygtighedsstrategi, 
og det vil som tidligere ske med udgangspunkt i planlovens krav og temaer, dog vil der denne gang være 
større fokus på synergier, helhed og sammenhæng mellem indsatserne, som desuden i højere grad vil 
lægge vægt på at katalyserende frem for i retorikken at være krævende. Samtidig skal indsatserne have 
fokus på samskabelse og videndeling på tværs mellem kommune, borgere og virksomheder og på tværs 
af kommunegrænser.  

Jacob Monies talte for, at der tænktes i rummelighed og inklusion i indsatserne f.eks. med en tankegang 
som ved universelt design. Som eksempel nævnte han en terrasse med udsigt over Øresund etableret 
som en del af en regnvandsløsning. 

Bente Frimodt-Møller spurgte til, hvorledes arbejdet med bæredygtighedsstrategien er forankret i 
kommunen, og René Friis Hansen at strategien som sådan er forankret i Kommunalbestyrelsen, og at 
den udmøntes gennem årlige handleplaner, som kommunens natur og miljøafdeling har tovhold på. 

Jeanne Toxværd bemærkede at bæredygtighedsstrategien favner utroligt bredt, og hun så et stort 
behov for, at der nedsattes en række arbejdsgrupper om de mange forskellige emner, som f.eks. 
klimatilpasning, indkøb, byggeri og miljøbelastning: René Friis Hansen svarede, at opgaveudvalget netop 
havde arbejdet i form af dialogprocesser om de nævnte emner mm. 
Mitzi Reinau savner at tavse lysfyr blev omtalt, hvortil Rene Friis Hansen svarede, at de måske hørte 
bedre ind under opgaveudvalget vedr. Trafiksikker i byen, men at de tavse lysfyr i den forbindelse nok 
hørte mere hjemme på handleplans niveau, idet strategier og politikker skal bevæge sig på et mere 
overordnet plan. 

Hans Rasmussen spurgte til kollektiv trafik, og René Friis Hansen bekræftede, at det er et emne der 
hører med under bæredygtighedsstrategien. 
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Afslutningsvis sagde René Friis Hansen, at arbejdet med bæredygtighedsstrategien fortsat er i fuld gang, 
og planen var, at man ville komme tilbage og forelægge et konkret oplæg til bæredygtighedsstrategi på 
et handicaprådsmøde i starten af 2017 

2. Høring udbud af ortoser, ortopædisk fodtøj og fodindlæg V. Dorte Friis-Vigh 

Dorthe Friis-Vigh fortalte, at udbuddet var udarbejdet i samarbejde med en række kommuner inkl. 
Frederiksberg. Det har været sendt i høring hos handicaporganisationerne og hos leverandørerne, og 
der er ikke kommet bemærkninger fra nogen af parterne. 
Hans Rasmussen supplerede med at sige, at han ved at forhører sig hos Frederiksberg havde fået samme 
melding.  

Jacob Monies efterspurgte, at det blev indføjet krav til elektronisk skriftligt materiale, herunder PDF’er 
om læsbarhed for synshandicappede.  

Elisabet Sinding havde fæstet sig ved, at begreberne kontrakthaver og leverandør blev brugt lidt i flæng, 
og spurgte om ikke det var det samme, og om ikke det ville være mest overskueligt at holde sig til det 
ene begreb.  Hun fandt det endvidere uklart, hvad der mentes med gentagne gange nederst på side 4, 
og spurgte om det kunne præciseres, også hvor lang en retning må tage, særligt efter den første retning. 
Hun kunne også godt tænke sig, at der blev stillet krav om, at der skete en løbende orientering til 
brugeren om status på sagen. På side 5 nederst fandt hun, at det kunne være godt, at det blev indføjet, 
hvis der var behov for særlige tilbehør og/eller særlige plejemidler eller lignende. Endelig undrede hun 
sig over, at der står på side 11, at leverandøren skal henvende sig til kommunen, hvis borgeren vejer 
over 120 kg. Dorthe Friis-Vigh noterede Elisabet Sindings bemærkninger, og der rettes til.  

Hans Rasmussen bemærkede, at der ikke længere findes håndskomagere i Danmark til læder, hvilket 
kan have implikationer i forhold til leveringstiderne.  

3. Oplæg og dialog om netværksstrategi ved Elsebet Schulz  

Elsebet Schultz indledte med at forklare, at netværksstrategien primært retter sig mod medarbejdere i 
Social og Handicap, som skal arbejde med strategien med henblik på at skabe sunde og stærke 
samarbejdsrelationer, hvor alle parter i netværket omkring borgere har mulighed for at bidrage. 
Pårørende og andre vil også kunne benytte strategien. 

Strategien har 4 fokus områder, nemlig:  
• Overblik over netværk – blik for potentialer  
• Mødesteder og fællesskaber med værdi 
• Sammenhæng gennem samarbejde 
• Kommunikation som nøgle  

På baggrund af bl.a. input fra Handicaprådet vil Social og Handicap færdiggøre strategien, som vil blive 
ført ud i livet på forskellig vis. Det kan være gennem netværks- eller trivselskort til kortlægning af 
netværk, gennem drøftelse af netværksstrategien i pårørenderåd, eller ved at borgerne selv opstiller 
mål og succeskriterier. 

Jacob Monies spurgte om strategien ikke kunne bruges mere gennemgribende på tværs og f.eks. også 
omfatte Børn og Fritid, hvortil Elsebet Schultz svarede, at den er tænkt til at rette sig mod Social og 
Handicap. Den store forskel på børne- og voksenområderne er forældremyndighed og selv at være 
myndig. 

Jan Mollerup syntes det var en fornem strategi, dog med mange ord, og han fandt det afgørende, at der 
følges op med konkrete handleplaner. Han efterspurgte også, at der var mere plads til de pårørende, 
herunder f.eks. i ft. ensomme på det psykiatriske område. 
Mitzi Reinau var meget positiv, men efterspurgte en pårørendepolitik, da der er pårørende, der ikke 
føler sig hørt.  
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Med reference til sidste års borgermøde om pårørende som ressource svarede Elsebet Schultz, at der i 
forhold til denne problemstilling er tale om et ægte dilemma, hvor udgangspunktet er, at der er 3 
parter: borger, pårørende og kommune, som hver har 1/3 at byde ind med, men at der kan være 
borgere, som ønsker en mindre rolle til deres pårørende, hvilket må respekteres.  

Jeanne Toxværd argumenterede for, at strategien bør bredes ud også til Børn og Fritid, så borgeren 
møder samme metoder i de forskellige forvaltnings afsnit. Hertil svarede Elsebet Schultz, at strategien 
som sådan ikke peger på, at helt bestemte metoder skal anvendes.  

4. Afrapportering fritidssporet i inklusionsprojektet  

Christian Madsen redegjorde for, hvorledes indsatserne de seneste år for, at borger med handicap skal 
have de samme muligheder for at have et aktivt idræts- og fritidsliv som alle andre, har taget afsæt i en 
læring om, at borgere med handicap lidt overordnet kan opdeles i tre grupper, nemlig borger:  
1) for hvem, specialiserede tilbud er den eneste realistiske mulighed for, at de kan have et aktivt fritids- 
og idrætsliv, 2) som, kan fungere på særhold i det almene fritids- og idrætsliv, og som på et vist niveau 
kan deltage i de almene aktiviteter, 3) som, med en ret lille støtte vil kunne deltage i de almene 
fritidstilbud.  

Erfaringerne fra tidligere indsatser i kommunen havde vist, at det er vidt forskellige indsatser, der virker 
for de forskellige grupper, og under inklusionsprojektet har der været indsatser rettet mod alle tre 
grupper. Der er f.eks. oprettet en særlig indgang på kommunens hjemmeside, som gør det nemt for 
borgere med handicap at finde de relevante tilbud der findes i det almene foreningsliv, siden rummer 
også informationer om det kommunale tilbud og om de puljer, der kan søges, hvis man går med tanker 
om at oprette et nyt tilbud. Indgangen på hjemmesiden kan finde her: 
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idr%C3%A6t/Idr%C3%A6t-for-s%C3%A6rlige-
m%C3%A5lgrupper  

Herudover er der etableret nye tilbud på Charlottenlund fort for de mest udfordrede, etableret et 
foreningsspringbræt for den mellemste gruppe, understøttet etablering af forskellige nye særhold. Der 
arbejdes videre i forhold til at udvikle lysten og evnen i det almene foreningsliv til at inkludere borger 
med særlige behov.  

Der blev spurgt tid til, om ikke en del af de aktiviteter, som er understøttet af handicappolitiske midler 
kunne forgå andre steder end på Charlottenlund fort, som måske er lidt afsides. Hertil Svarede Christian 
Madsen, at Charlottenlund Fort opleves som et meget spændende sted for deltagerne, som sætter 
meget pris på at komme der. De har opnået samme ret og mulighed til at anvende stedet, som alle 
andre, og anvender det side om side med skoler og institutioner. I forhold til Brobyggerne er det i 
sommerhalvåret, at de anvender BKO Charlottenlund Fort, i vinterhalvåret er de indenfor. Sidste år var 
det på Søgårdsskolen i år er det i Ordruphallen.  

Der blev spurgt til, om ikke et deltagerantal på 15-18 var et lille tal ift. Brobyggerne, og om der var 
kendskab til, hvor mange potentielle deltagere, der er. Hertil Svarede Christian Madsen, at kommunen 
ikke fører registre, der vil kunne sige noget om det potentielle deltagerantal, men at 15-18 er ganske 
mange for et tilbud som dette. Billedet andre steder fra er, at man som regel kan det lykkes med at 
samle 5-6 deltagere til et sådant tilbud, og at de ofte overlever i kort tid. Han fortalte videre om, at han 
har holdt et oplæg på en fællesnordisk konference om idræt for særlige målgrupper, hvor Gentofte 
Kommunes indsatser som helhed og Brobyggerne i særdeleshed rager op i en nordisk kontekst. Han 
fortalte videre, at Brobyggerne på tidspunktet, hvor man rykkede ind fra Charlottenlund fort til Ordrup 
Hallen ændrede træningsdag fra torsdag til tirsdag, hvilket umiddelbart betød et tab af 10 medlemmer, 
som ikke kunne om tirsdagen, men efter få uger var der atter 15-18 på holdet, og der er venteliste. 

Mitzi Reinau havde fæstet sig ved, at der jf. fokusgruppeinterviews var usikkerhed om den fremtidige 
økonomi for Brobyggerne, og Christian Madsen bekræftede, at der arbejdes herpå, men at den del 
endnu ikke er på plads for det kommende år. Det drejer sig om en udgift på 150 t.kr. om året.  

http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idr%C3%A6t/Idr%C3%A6t-for-s%C3%A6rlige-m%C3%A5lgrupper
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idr%C3%A6t/Idr%C3%A6t-for-s%C3%A6rlige-m%C3%A5lgrupper
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Jeanne Toxværd gav udtryk for, at disse penge må findes, så tilbuddet kan fortsætte, og Handicaprådet 
bakkede som helhed dette synspunkt op, idet man talte om forskellige modeller for, hvorledes midlerne 
kunne findes med bidrag fra forskellige kasser. Christian Madsen arbejder videre hermed.          

5. Drøftelse af opsamling fra Workshop om idræt for alle 
De 13 pointer fra workshoppen om idræt for alle under opgaveudvalget for den nye idræts- og 
bevægelsespolitik blev gennemgået, herunder at de vigtigste pointer under workshoppen havde været, 
at sikre kompetente trænere til at varetage idrætstilbud som omfatter borger med handicap, at alle 
foreninger motiveres til at tage stilling til handicap hos dem og at der sikres solide opstartsvilkår i 
forhold til nye initiativer.  

Handicaprådet havde ikke umiddelbare holdninger til pointerne, der nu videregives til opgaveudvalget, 
Hans Rasmussen vil dog overveje at skrive et kort notat, som kan følge med.  

6. Opfølgning på Handleplan 2016 ved Christian Madsen 
Christian Madsen fortalte kort, at der har været afholdt et meget konstruktivt møde mellem 
formandskabet og det tværgående netværk samt flere udvalgte projektledere, hvor statusnotatet er 
nøje gennemgået. Overordnet set er der en meget positiv fremdrift i langt de fleste projekter, og på tre 
områder er der gule markeringer, som indikerer, at der af den ene eller den anden årsag forsinkelser. 
Det drejer sig om flere projekter på det tekniske område, om det store projekt vedrørende fremtidens 
Bank Mikkelsens Vej og om projektet vedr. barnets fortælling. 
Der var tilfredshed med opfølgningen, som giver et rigtigt godt indtryk af og indblik i det store arbejde, 
der sker rundt omkring. Fremadrettet kunne Hans Rasmussen dog godt tænke sig, at opfølgningen 
svarede mere direkte ind på status i forhold til de opstillede succeskriterier      

7. Orientering fra formanden 

- Jacob Monies fortalte om formandskabets deltages i en yderst spændende workshop om universelt 
design, som der er et afklaringsprojekt i gang i forhold til kommunens muligheder og gevinster ved 
at arbejde med. Det var en indlede workshop, og der arbejdes vider med emnet. 

- Der var plakater og flyers til fordeling om julemarkedet på rådhuset, hvor værkstæderne på 
institutionerne sælger deres sager. 

- Hans Rasmussen orienterede om, at en række borgere, som har fået fritagelse for elektronisk post 
for en toårig periode, nu begynder at få brev om, at de to år er gået, og at man skal søge om 
forlængelse via kommunen. Gør man ikke det i tide overgår man til elektronisk post og kan derefter 
ikke længere se sin post fra kommunen. Danske Handicaporganisationer har forespurgt hos 
Udbetaling Danmark og fået oplyst, at det er muligt at få en liste over berørte borgere. 
Handicaprådet opfordrer kommunen til at benytte den mulighed for at understøtte borgerne.  

8. Spørgsmål og orientering fra DH 

9. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

Helene Rasmussen fortalte i forhold til frikommuneforsøg, at der på kommunalbestyrelsesmødet den 
28/11-16 behandles en ansøgning til ministeriet om konkrete forsøgsindsatser. Der søges om 
frikommunestatus på 3 områder – en indsats der handler om etablering af et fælles akutteam, som 
muliggør at kunne se borgerjournaler på tværs af de 4 involverede kommuner, en anden som handler 
om autorisation, herunder øgede beføjelser til sygeplejerskerne, samt en tredje indsats, som handler om 
mulighed for sygeplejersker til at medbringe medicin uden personnummer.  Der er således ikke aktuelle 
forsøg med betydning for handicaprådet. 

10. Eventuelt 

Jan Mollerup efterlyste svar på et tidligere spørgsmål om antallet af handicappede borger, som er 
tilkendt førtidspension.  


