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1. Høring: Gentofte Kommunes Mad- og Måltidspolitik
Helene Rasmussen orienterede om baggrunden for den nye Mad- og Måltidspolitik og fremhævde
kompetenceudvikling og økologi som de væsentligste tilføjelser i forhold til den gamle politik på området
fra 2014. Kompetenceudvikling skal styrkes hos de medarbejdere ude på institutionerne, som dagligt står
for måltiderne. Økologien styrkes gennem en trappemodel, der betyder gradvis indfasning af mere økologi
henover en årrække. Styregruppen bag den nye politik anbefaler, at man på Social & Sundhedsområdet går
efter min. 30 % økologi inden 2023 og min. 60 % inden 2027, og at man på Børn, Skole, Unge, Kultur &
Fritids område går efter min. 30 % økologi inden 2023, min. 60 % inden 2027 og min. 90 % inden 2030.
Forskellen mellem områderne skyldes, at man på Børn, Skole, Unge, Kultur & Fritids område allerede er
godt i gang med økologien, hvorfor man her kan være lidt mere ambitiøs.
Helene Rasmussen oplyste endvidere, at mål i relation til andre bæredygtighedsfaktorer ikke er medtaget i
det foreliggende forslag, da der ikke er klarhed over, hvordan disse faktorer tydeligt kan måles. Man
afventer her udmeldinger fra de centrale myndigheder.
Handicaprådet spurgte ind til nødvendigheden af den meget lange tidshorisont i forhold til indfasning af
økologi. Helene Rasmussen forklarede, at en hurtig indfasning besværliggøres af, at man skal vente på at
eksisterende flerårige kontrakter skal genforhandles.
Jacob Monies konkluderede afslutningsvist, at rådet tog den nye Mad- Og Måltidspolitik til efterretning
uden yderligere kommentarer hertil.

2. Høring: Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede område og
specialundervisningsområdet
Anita Bahnsen orienterede om forslaget til Rammeaftale 2021-2022 og dets to hoveddele,
Udviklingsaftalen og Styringsaftalen.

Side 1

Vedr. Udviklingsaftalen fremhævde Anita Bahnsen de områder, der konkret sættes i fokus med den nye
aftale: 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) Kommunale indsatser til borgere med
psykiske lidelser. I forhold til sidstnævnte oplyste Anita Bahnsen, at hun deltager i en netop opstartet
arbejdsgruppe i regi af KKR, som bl.a. har til formål at afdække behovet for indsatser til borgere med
psykiske lidelser. Hun lovede, at holde Handicaprådet ajour ift. arbejdsgruppens afdækning.
Vedr. Styringsaftalen blev det fremhævet, at der, modsat tidligere, ikke lægges op til besparelser. Desuden
indføres en ny økonomimodel, der gør det lettere at oprette nye tilbud på områder med behov. Dette
kommer til at foregå som en slags ”miniudbud”, som de enkelte kommuner kan byde ind på.
Tomgangsudgifter i forbindelse med opstart af et nyt tilbud dækkes solidarisk de 3-4 første år. Endvidere
indeholder styringsaftalen en aftale om, at sundhedsudgifter fremover dels kan opkræves direkte hos
handlekommunerne og at visse sundhedsudgifter kan indregnes i taksterne. Det betyder, at
sundhedsudgifter fremadrettet dækkes af borgerens hjemkommune, og ikke som i dag af den kommune,
hvori tilbuddet er placeret.
Hans Rasmussen spurgte ind til Gentofte Kommunes status ift. køb og salg af tilbudsydelser. Anita Bahnsen
oplyste, at man i kommunen er i færd med at analysere både, hvor vi køber for dyrt, samt hvor der mangler
pladser på tilbud.
Jan Chr. Mollerup spurgte, om kommunerne i forbindelse med oprettelsen af nye tilbud binder sig til at
købe plads – som en slags ”abonnementsordning”. Anita Bahnsen oplyste, at man ikke binder sig til at
aftage pladser i et nyt tilbud i en anden kommune.
Jacob Monies konkluderede afslutningsvist, at rådet tog forslaget til Rammeaftale 2021-2022 til
efterretning.

3. Proces og status ift. udarbejdelse af Handleplanen 2021
Punktet indledtes med at drøfte ansøgning til Den borgerrettede pulje fremsendt til rådet pr. mail
12.10.2020. Christian Madsen orienterede om denne ansøgning fra Den Boligsociale Indsats på Broholms
Allé vedr. etablering af tagoverdækning på havepavillon med henblik på at skabe et social rum udendørs
uafhængigt af årstid.
Christian Madsen oplyste, at der vil være ca. 80.000 kr. tilbage i årets pulje, hvilket svarer til, at 50 % af
puljemidlerne vil være opbrugt, hvis man ville imødekomme ansøgningen.
Handicaprådet besluttede at støtte projektet.
Christian Madsen redegjorde herefter for den fremadrettede proces ift. Handleplan 2021. Handleplanens
udgangspunkt vil være endnu ikke afsluttede projekter fra Handleplan 2020 samt foreslåede projekter fra
kommunens institutioner og enheder. Sidstnævnte forslag er alle et udtryk for det muliges kunst i en
virkelighed, hvor der bruges megen energi på at håndtere corona-situationen. Dette levner desværre ikke
meget plads til at inkorporere de ellers gode handleplansinput fra DH.
Christian Madsen oplyste endvidere, at den foreliggende liste med projektideer (Bilag 3a) ikke kan rummes
inden for budgettet, hvorfor der skal ske en prioritering. Jacob Monies foreslog, at der etableres en gruppe
uden for Handicaprådet med repræsentation fra den tværgående gruppe. I dette forum kan der ske en
prioritering og tilpasning af projekterne. Der var opbakning til denne idé. DH lovede at udarbejde et
indledende forslag til prioritering af projektideerne samt forslag til hvilke personer fra DH, som skal med i
forummet. Disse forsalg sendes til Christian Madsen senest 26.10.2020.
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Jan Chr. Mollerup spurgte om økonomien ift. næste år er faldet på plads, og om hvor stor en del af
Handicaprådets uforbrugte midler, som skal tilbage i kommunekassen. Helene Rasmussen oplyste, at det
indstilles til kommunalbestyrelsen, at 1 mio. kr. tilbageføres til kommunekassen og ca. 350.000 kr.
overføres til 2021. Det overførte beløb kan dog stige, hvis Corona-situationen forværres i efteråret og der
dermed kommer yderligere forsinkelser af projekterne i handleplanen for 2020.

4. Orientering fra formanden
Jacob Monies orienterede om følgende:
1. Mange apoteker er løbet tør for Sundhedsstyrelses afstandsbadges. Disse kan dog også rekvireres
via borgernes medlemsorganisationer.
2. Der er kommet et lovforslag, der skal tydeliggøre Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund
af handicap og hermed understrege retten til rimelig individuel tilpasning ift. daginstitutioner og
skoler.
3. At der er taget kontakt til Stig Eiberg, der den ansvarlige leder for Opgaveudvalget vedr. ny
svømmehal, for at høre hvordan universelt design er tænkt ind i denne udviklingsproces. I forhold
til den nye svømmehal oplyser Stig Eiberg, at universelt design er et fokuspunkt i processen, og at
Handicaprådet vil blive involveret i arbejdet hermed. Ift. Palladium Komplekset oplyser
specialkonsulent Charlotte Wøhlk, at Handicaprådets formand vil blive inviteret til en drøftelse af
rådets involvering i processen.

5. Spørgsmål og orientering fra DH
Handicaprådet spurgte ind til de 4 gode initiativer, der har til formål, at handicappede børn/unge kommer i
bevægelse og have et aktivt liv. Der var på Handicaprådsmødet i september enighed om, at historierne om
initiativerne skulle forsøges kommunikeret bredere ud. Christian Madsen oplyste, at han endnu ikke havde
fået en tilbagemelding fra kommunes kommunikationsafdeling, men at han netop havde rykket herfor.
Rådet drøftede herpå, hvordan man generelt kommunikerer alle de gode tiltag på handicapområdet ud.
Det blev foreslået, at man kunne købe fast annonceplads i Villabyerne. Et andet forslag var at samle det
hele på ét sted i lighed med det, der er lavet ift. idrætstilbud til handicappede. Det blev i forhold til disse to
forslag bemærket, at man skal huske at holde sig målgruppen for kommunikationen for øje, og at det at
samle alt ét sted i sig selv ikke er en garanti for at den relevante målgruppe får kendskab til det. Samtidig
kan man overveje, om et projekt med at samle alt ét sted ikke kunne blive en del af en fremtidig
handleplan. Jacob Monies bemærkede afslutningsvis, at der er behov for at gå i tænkeboks ift., hvordan der
kommunikeres bedst muligt.
Hans Rasmussen spurgte om status ift. God Adgang. Jacob Monies oplyste, at ikke alle Gentofte Kommunes
tilbud er at finde via God Adgang, og at der arbejdes med dette via Tilgængelighedsforum. Senest har
Tilgængelighedsforum gennemgået God Adgangs rapporter om Gentofte Sports Park.
Hans Rasmussen efterspurgte eksempler på, hvor kommunen har haft ekstraudgifter som følge af corona.
Helene Rasmussen forklarede, at der bl.a. er forøgede udgifter til ekstra rengøring bredt i kommunen, at
der har være ekstraudgifter til vikarer, da corona-restriktionerne har fordret mere mandskab nogle steder.
Anita Bahnsen supplerede med, at der nogle steder har været behov for at øge personaleressourcerne, da
corona-restriktionerne har krævet en ekstra indsats ift. at implementere en ny hverdag på nogle
institutioner. Helene Rasmussen oplyste, at disse forøgede udgifter desværre langt fra opvejes af de
coronarelaterede besparelser, som der også findes eksempler på.
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Hans Rasmussen spurgte om, hvorfor kommunen har betalt for en PWC-rapport, der bl.a. anbefaler, at man
skal arbejde mere med overgangen mellem ung og voksen, når det jf. udtalelse på Handicaprådsmøde den
21. september ikke er undersøgt specifikt i Gentofte Kommune. Anita Bahnsen oplyste, at denne anbefaling
skal ses som en generel anbefaling til kommunerne, da man har erfaret, at det ofte er et sted, hvor der er
et forbedringspotentiale. Dog er Gentofte Kommune efter hendes opfattelse allerede godt med ift. at sikre
den gode overgang mellem ung og voksen.
Hans Rasmussen oplyste, at som reglerne er i dag, gives der ikke kompensationsrengøring, hvis man som
borger står til at modtage rengøring på en helligdag. Da juledag og nytårsdag ligger på samme ugedag, kan
borgere med rengøringsdag den ugedag således gå glip af rengøring to gange i træk henover jul og nytår,
hvilket ikke er tilfredsstillende. Helene Rasmussen svarede, at hun ville undersøge sagen nærmere og vende
tilbage.

6. Orientering fra KB medlemmer
Bente Frimodt-Møller oplyste, at det igen var lykkedes at komme i mål med et budgetforlig, der bliver
bakket op af 18 ud af i alt 19 kommunalpolitikere i kommunen.

7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
Helene Rasmussen orienterede om elementer i budgetforliget 2021 med særlig interesse for
Handicaprådet: På trods af stigende udgifter til kommunal udligning fortsætter alle institutioners budgetter
uændret. Dette håndteres ved at effektivisere for 40 mio. kr. på administrationen samt gennem en
skattestigning. På anlægssiden blev følgende nævnt: Etablering af multirum på Østerled, installation af
ventilation i medicinrum og indkøb af hjælpemiddelsvaskemaskine til kommunens hjælpemiddeldepot.
Desuden sikres der gratis psykologhjælp til børn og unge.
Jacob Monies opfordrede politikerne til generelt at indtænke inklusion af alle borgere, herunder universelt
design, når man laver nye tiltag. Bente Frimodt-Møller bemærkede, at det var hendes opfattelse, at man
allerede gør dette. Jacob Monies bekræftede, at Gentofte kommune gør rigtig meget godt for at sikre
inklusion af borgere med handicap, men at det hele tiden er vigtigt at gøre opmærksom på dette for at
sikre en fortløbende progression.
Efter Handicaprådsmødet 21.09.2020 har rådets medlemmer haft mulighed for at stille opfølgende
spørgsmål til økonomidirektør Helle Wagner Gehlerts oplæg om Budget 2021. Der er blevet spurgt om,
hvorvidt Gentofte Kommune har fået mulighed for at udvide sin skatteramme ud over de 115 mio. kr., som
i første omgang blev tilladt, og om hvilke konsekvenser det ville have, hvis man ikke har fået tilladelse.
Christian Reng refererede svar fra Helle Wagner Gehlert modtaget pr. mail fra 9. oktober 2020, hvori der
stod, at skatterammen ikke er blevet udvidet ud over de 115 mio., og at det ikke har nogen umiddelbar
effekt ift. det foreliggende budgetforlig. Jesper Kamp Nielsen kunne imidlertid oplyse, at
kommunalbestyrelsen få dage inden mødet var blevet underrettet om, at skatterammen var blevet øget
med 148 mio. kr. Hans vurdering var, at det ville få en marginal effekt ift. Budgettet for 2021.

8. Eventuelt
Hans Rasmussen fortalte, at hans tidligere kritik af rodet aflevering af affaldsspande efter endt tømning nu
var blevet tilfredsstillende. Det blev bemærket, at emnet havde været drøftet på møde i Teknik og Miljø,
hvilket formentlig var årsag til, at der nu er rettet op.
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