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/  GENTOFTE KOMMUNE    SOCIAL & SUNDHED 

Referat af møde i Handicaprådet mandag den 15. marts 2021 

Tilstede 
Jacob Monies, formand, DH Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, næstformand, DH Gentofte 
Ina Ringgaard Sørensen, DH Gentofte 
Elisabet Sinding, DH Gentofte 
Hans Rasmussen, DH Gentofte 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen 
Per Bruun Andersen, Kommunalbestyrelsen 
Anita Bahnsen, afdelingschef Social og Handicap  
Michael Holst, planchef, Plan og Byg 

Fra forvaltningen o.a.  
Dorte Bjerring Friis-Vigh, indkøbschef i Indkøb og Betaling, Økonomi og Personale 
Winnie Kjærsgård Søndergaard, konsulent i Indkøb og Betaling, Økonomi og Personale 
Louise Skovridder Jørgensen, sagsbehandlende ergoterapeut i Pleje & Sundhed, Social & Sundhed 
Christian Reng, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent) 
 

Afbud  
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 
Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid, BSKUF 

1. Høring af nationalt udbud (via SKI) på følgende genbrugshjælpemidler: Manuel 
kørestol, glidelagen og vendesystemer  

Med afsæt i de udsendte bilag gennemgik Dorthe Bjerring Friis-Vigh og Louise Skovridder Søndergaard kort 
udbuddet. De gjorde opmærksom på, at SKI-materialet var blevet til i samarbejde med centrale 
brugerorganisationer, at Gentofte Kommune står uden for udbuddet ift. glidelagen og vendesystemer, da 
kommunen her allerede har favorable aftaler, og at vægtningen af de indkomne tilbud vil være: Kvalitet 60 
% og pris 40 %. 
 
Handicaprådet bemærkede følgende: 
 

• En maksimalvægt på 20 kg for en kørestol er høj og kan gå ud over mobiliteten for nogle brugere. 
Der kunne derfor med fordel arbejdes med forskellige vægtklasser i kravsspecifikationen for 
manuelle kørestole (begyndende s. 6 i Minivejledningen til høringen). 
 

• Der er behov for en mere finmasket beskrivelse af kørestole i forhold til stabilitet. Derfor er det 
uheldigt, at man ikke opererer med ikke-sammenklappelige kørestole i kravsspecifikationen, da 
disse er mere stabile og ofte den foretrukne kørestolsvariant for mere aktive kørestolsbrugere. 
 

• Kravsspecifikationen ift. kørestole bør også indeholde krav om digital instruktionsmateriale, der kan 
anvendes af brugere, der gør brug af oplæsningsværktøjer o. lign. 
 

Louise Skovridder Søndergaard bemærkede ift. rådets input, at kørestolen i udbudsmaterialet skulle ses 
som en allround-kørestol, som ville blive tilbudt borgene, hvis ikke særlige behov tilsiger, at en anden 
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kørestol skal bevilges. Rådet fasthold dets bemærkninger og fremsender sine bemærkninger i separat 
høringssvar til Indkøb. 
 
Hans Rasmussen gjorde i forlængelse af rådets høringsinput opmærksom på, at det ofte er uklart for 
brugerne om et hjælpemiddel er deres eller kommunens ejendom, og hvem der har ansvar for evt. service 
og reparation. Det blev besluttet at sætte dette emne på dagsorden til det kommende møde i 
Handicaprådet. 
 

2. Orientering fra formanden 
• Status på kontaktpersonmodel Handleplan 2021 – udvalgte projekter 
Der blev givet status ift. forskellige projekter, som rådet er inddraget i.  
 
Hans Rasmussen fortalte, at der køres tilgængelighedstest af det nye gentofte.dk, og at han vil kunne give 
en status herpå til mødet i maj. Der testes igen efter den nye side er gået i luften, og der formentlig vil 
kunne gives en status ift. denne live-test i august.  
 
Hans Rasmussen berettede i forhold til projekt om universelt design i Byens Hus, at der bliver afholdt 
månedlige møder, og at det er muligt at give tilgængelighedsfeedback ift. de fleste af de ting, som 
arkitekten producerer. 
 
Jan Chr. Mollerup oplyste, at projektet med at underkaste alle borgere på BMV en sundhedsfaglig 
undersøgelse foreløbig er udsat til 3. kvartal 2021 pga. corona. 
 
Jacob Monies fortalte, at universelt design-projektet i Kommuneservice også ligger stille pga. corona.  
 

• Opgaveudvalg. Høring af én times motion daglig 
Jacob Monies oplyste, at det pga. kort frist for høringssvar ikke har været muligt at behandle denne høring i 
Handicaprådet, hvorfor formandsskabet har afgivet høringssvaret på rådets vegne (udsendes med referat). 
Kort fortalt roser høringssvaret, at udgangspunktet for Én times motion daglig er, at det gælder alle 
borgere. Dog er det beklageligt, at handicappede, f.eks. med mentale handicap, ikke nævnes mere konkret i 
materialet. 
 
Hans Rasmusen tilføjede, at der med fordel kunne være indskrevet en særlig indsats for handicappede, 
men at dette måske kan løftes i arbejdet med Handleplan 2022.  
 
Bente Frimodt-Møller oplyste, at man i arbejdet med Én times motion daglig havde været nødt til at tage 
nogle valg ift. at udpege målgrupper, og her var alder blevet den afgørende parameter 
 
Man blev i rådet enig om, at Bente Frimodt-Møller skal hjælpe med at finde en ressourceperson, der kan 
bidrage ift. at udarbejde et handleplansprojekt, hvor Én times motion dagligt løftes på handicapområdet. 
  

• Invitation til Handicaprådenes dag 12. april – hvordan øger vi tilliden? 
Årsmødet i 2021 vil blive afholdt som en virtuel konference. Rådets medlemmer opfordredes af Jacob 
Monies til at  tilmelde sig via Berit Rask. Læs mere på: 
https://www.conferencemanager.dk/hrd21/conference 
 
Elisabet Sinding orienterede endvidere om, at der i det kommende nummer af Gentofte Lige Nu vil blive 
bragt en artikel om Cykelklub Strandlund, der – til inspiration for andre – fortæller om, hvordan klubben er 
blevet støttet af den borgerrettede pulje. 

https://www.conferencemanager.dk/hrd21/conference
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3. Spørgsmål og orientering fra DH 
• Jacob Monies omtalte et sagsforløb, hvor en handicappet mand havde rettet henvendelse til Park og 

Vej i november 2020, men først havde hørt fra kommunen i marts 2021 – efter flere rykkere og kontakt 
til Handicaprådet. Der var enighed om, at dette var et utilfredsstillende forløb. Michael Holst vil på 
næste møde orientere om Park og Vejs svarfrister mv. 
 

• Ina Ringgaard Sørensen spurgte, hvorfor man i kommunalbestyrelsen havde nedstemt forslaget om en 
borgerrådgiver. Bente Frimodt-Møller fortalte at 18 ud 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen havde 
stemt imod forslaget. Holdningen er, at borgere i Gentofte Kommune har gode muligheder for både at 
henvende sig til forvaltning og politikere, og derudover har de gængse klagemuligheder. Vurderingen er 
derfor, at en borgerrådgiver ikke er nødvendig, og måske endda et unødigt led mellem borgeren og 
kommunen. Hans Rasmussen pointerede, at der ikke er tale om en ombudsmandsfunktion, der kan gå i 
rette med kommunen, men en vejleder, som borgere, der har brug for det, kan benytte sig af i 
kontakten med kommunen.  

4. Orientering fra KB medlemmer 
• Ingen bemærkninger.     

 

5. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
• Status på vaccination på social og handicapområdet v. Anita Bahnsen 

Anita Bahnsen fortalte, at man fra kommunernes side længe har presset på ift. vaccination af de sårbare 
borgere på botilbuddene. Hun kunne berette, at borgerne på alle fire botilbud på BMV samt på Pilekrogen 
har modtaget 1. vaccinestik den 13. marts og vil modtage 2. stik den 10. april.  

 
Elisabet Sinding spurte om, hvilke planer der er i forhold til borgere, der skal transporteres til vaccination 
liggende. Anita Bahnsen forklarede, at disse borgere ud fra et konkret skøn vil blive vaccineret i deres hjem 
af praktiserende læge. Hvornår og præcis hvordan denne ikke-kommunale opgave blive afviklet, er der ikke 
klarhed over. 
 

• Orientering vedr. kommunale tiltag ift. sårbare borgere med corona-relateret mental mistrivsel v. 
Anita Bahnsen  

Anita Bahnsen fortalte, at man som udgangspunkt tilbyder borgerne den socialpædagogiske støtte, som de 
plejer at få. Den er for at tage hensyn til corona-situationen dog individuelt tilrettelagt. Desuden benyttes 
diverse værnemidler. Klub- og café-aktiviteter afvikles i det omfang restriktionerne tillader det. Følgende 
tilbud afvikles: 

o Take-away fra cafén på Stolpegårdsvej 
o Gåture i små grupper 
o Klub i små grupper 
o Café i små grupper med tidsbestilling 
o Fælles gåtur til corona-testcenter 

 
Også GIF har dagligt udendørs aktiviteter, som borgene kan benytte sig af. 
 
Bo- og dagtilbud indrettes coronavenligt. På trods heraf er det stadig muligt for borgerne ikke at deltage i 
dagtilbud, hvis de ikke ønsker det. I så fald findes alternativer på borgerens egen bopæl. 
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Jacob Monies spurgte ind til, hvad man gør ift. sindslidende og borgere med socialfobi. Anita Bahnsen 
oplyste, at de udover ovennævnte muligheder også har mulighed for kontakt og aftaler med deres 
kontaktperson, hvis de har en sådan.  
 

6. Eventuelt 
Intet. 
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