
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  

Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen  

Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 

Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 

 

Fra forvaltningen:  
Steen Suhr-Knudsen, projektchef, Børn, Unge og Fritid  

Kirsten Dennig, Afdelingschef, Social & Handicap Myndighed   

Søren Bønløkke, Direktør, Social & Sundhed  

Gitte Petersen, Souschef, Børn og Familie 

Dorthe Bjerring Friis-Vigh, Indkøbskonsulent, Indkøb  

Birgitte Ring Dahl, Konsulent, SOSU 

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

Fraværende 

Michael Holst, Planchef, Teknik og Miljø 

Karen Margrete Nyholm, Kommunelæge 

 

1. Høring om hjælpemidler – v. Dorthe Bjerring Friis-Vigh 

Dorthe Bjerring Friis-Vigh fra indkøb introducerede en række hjælpemidler der skal i udbud. Præcist 

omhandler det fire hjælpemidler, som er kommet i genudbud, da der ikke var et ønske om at forlænge 

med den nuværende leverandør. De fire hjælpemidler er rollator, sideværts sammenklappelig rollator, 

badebænk og en trykaflastende siddepude.  

Der blev stillet spørgsmål fra handicaprådet om specifikationerne. Det blev også gjort klart, at udbuddet 

omhandler specifikke produkttyper, som kan tilpasses i forhold til handicappet. Handicaprådet havde 

ingen bemærkninger til udbuddet. 

2. Handicappolitikkens Handleplan 2014 v. Steen Suhr-Knudsen 

Steen Suhr-Knudsen præsenterede udkastet til Handicappolitikkens handleplan ved at fortælle om 

processen bag udformningen, som har ført til konkrete mål i handleplanen. Det har været vigtigt at 

inddrage bidragsyderne på sådan en måde, at ejerskabet for målene forblev ude på opgaveområderne.  

Handicaprådet var overordnet positiv for udkastet, da der kunne drages mange linjer fra handleplanen til 

handicappolitikken. Jacob Monies gav udtryk for, at mål skulle være målbare. Der skulle mere konkrete 

mål ind i handleplanen i stedet for hensigtserklæringer.  



Marie Louise Gjern Bistrup problematiserede tilgængelighedsbegrebet, da begrebet dækker over to store 

indsatser på handicapområdet, digital tilgængelighed og fysisk tilgængelighed. Hendes ønske var, at der 

skulle være en mere klar og præcis opdeling i teksten, når der skrives om fysisk tilgængelighed og 

digital tilgængelighed. Formanden fulgte op med, at ingen med handicap skal komme i klemme med 

digitaliseringen – alle skal have lige muligheder for at begå sig digitalt med og uden hjælp. 

Jacob Monies havde et specifikt ønske om, at der under bolig og lokalsamfund blev lavet et mål om, at 

borgere med handicap skal have mulighed for at vælge egen bolig på lige vilkår som dem uden et 

handicap.  

Formanden henledte opmærksomheden på indledningerne til fokusområderne – at de forskellige 

opgaveområder ikke havde skrevet noget om vilkår. Handleplanen spænder frem til 2016 og det skal 

udnyttes, at der er sat en tankegang i gang. 

Marie Louise Gjern Bistrup påpegede at der skal være en konsekvent brug af begreber på tværs af 

handleplaner og politikker i kommunen. Specifikt savnede hun begreber for sundhedspolitikken. 

Afslutningsvist fremhævede Steen Suhr-Knudsen at projektgruppen ville tage alt input med tilbage og 

præsentere dem for bidragsyderne. I handleplanen, som vil blive fremlagt i december måned, vil der 

være skarpere mål på hvert område. Søren Bønløkke pointerede at ikke alle delmålene fra 

handicappolitikken vil være repræsenteret i handleplanen. I første omgang vil der være en udvælgelse. 

 

3. Ydelseslovens § 41 v. Gitte Petersen 

Gitte Petersen var på egen opfordring inviteret til mødet i handicaprådet, for at orientere om den seneste 

udvikling om § 41, loven vedrørende ydelser. 

Der var fra socialministeriets side sendt en orientering ud, der omhandlede ændringer i teksten af § 41. 

Udfordringen var, at der på baggrund af en revision af loven, blev påpeget at flere kommuner ikke 

forvaltede loven korrekt – herunder Gentofte Kommune. Kommunens revisionsfirma påpegede denne 

fejlpraksis og har pålagt kommunen at rette ind efter lovteksten, hvilket betyder, at Gentofte Kommune 

nu skulle udbetale midler til ydelser direkte til familien og ikke direkte til en leverandør. 

Ændringen i lovteksten vil betyde, at Gentofte Kommune kan vende tilbage til tidligere praksis, dog 

med undtagelse af ydelser til aflastning, der i fremtiden ikke vil være dækket af § 41. 

Ændringen er til høring indtil d. 10. december og forventes klar til vedtagelse i januar 2014. 

 

4. Den borgerrettede Pulje v. Steen Suhr-Knudsen 

Ved et tidligere handicaprådsmøde var der blevet efterspurgt en liste over alle projekterne, som 

handicappolitikken har finansieret eller delvist finansieret, som blev tilsendt handicaprådet sammen med 

dagsordenen til dette møde. Listen er en oversigt over samtlige 103 projekter, som er en blanding af 

handleplansprojekter og projekter finansieret af den borgerrettede pulje. 



Da listen var en oversigt ønskede handicaprådet en mere uddybet version af listen. Steen Suhr-Knudsen 

henviste til handicappolitikkens hjemmeside, hvorfra oversigtlisten er taget: 

http://www.handicappolitik.dk/projekter/ 

Der er beskrivelser af samtlige projekter og evalueringer af afsluttede projekter. Projektgruppen vil 

gennemse samtlige projekter igen og følge op – eventuelt ved at genudsende spørgsmål 8 fra 

ansøgningsskemaet fra den borgerrettede pulje. 

I foråret blev der givet tilsagn til et skriveværksted med et beløb på 139.000 kr. Da projektet ikke er 

kommet i gang i en passende form er midlerne endnu ikke udbetalt.  

I denne runde kom der fire ansøgninger ind før deadline. En ekstra ansøgning ankom efter deadline og 

er ikke færdigbehandlet i forvaltningen. 

Der blev givet fuldt tilsagn til alle ansøgninger.  

 

5. Orientering fra formanden 

Kildeskovshallen 

Tilgængelighedsforum har været på besøg i Kildeskovshallen for at besigtige tilgængligheden i hallen. 

Ud over mindre problemer, som nemt kan blive ordnet, var der især fokus på en nyindkøbt lift til at 

hjælpe bevægelseshandicappede til at blive sænket ned i bassinet. Der har været problemer med at 

kunne benytte liften, da der kræves uddannelse af operatøren og en vurdering fra arbejdstilsynet. Der er 

blevet rettet henvendelse til arbejdstilsynet for at skaffe en godkendelse til brugen af liften i hallen. 

Mobilitetsanalyse 

Gentofte Kommune og tilgængelighedsforum fik i foråret et tilbud fra Rambøll om en mobilitetsanalyse 

i Gentofte Kommune. 

Andre kommuner har haft stor gavn og har positive erfaringer med mobilitetsanalysen, eksempelvis 

Helsingør kommune. 

Mobilitetsanalysen vil blive taget op på det kommende møde i tilgængelighedsforum den 16. december. 

Budgettet i tilgængelighedsforum 

Tilgængelighedsforum har fået bevilliget 2,8 mio. til tilgængelighedspuljen. Dog er der allerede givet 

tilsagn til to byggeprojekter, hvor et projekt er besluttet uden om tilgængelighedsforum. Det betyder, at 

der reelt kun er 500.000 kr. til rådighed næste år i tilgængelighedspuljen. Der var et ønske fra 

tilgængelighedsforum at fokusere på tilgængeligheden i kommunens GFO’er næste år, men dette er ikke 

muligt med den nye disponering af midler. Tilgængelighedsforum forholder sig undrende overfor denne 

disponering. 

 

http://www.handicappolitik.dk/projekter/


Kursus på tværs af kommunerne 

Teknik og Miljø er ved at oprette et kursus med fokus på tilgængelighed på tværs af 4K-samarbejdet. 

Kurset vil blive afholdt i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut og vil løbe af stablen i starten 

af 2014. Der vil komme en invitation ud til handicaprådet senere. 

Seniorrådet 

Formanden havde for nyligt et møde med seniorrådets afgående formand. Her takkede de hinanden for 

et godt samarbejde og håbede på, at der vil komme et ligeså godt samarbejde med det kommende 

seniorråd og formand. 

IT i hjemmet 

Regeringens digitale strategi lægger op til, at alle borgere skal anvende internettet i kommunikationen 

med det offentlige. Derfor er Borgerservice ved at iværksætte et nyt projekt, IT i hjemmet, der skal være 

med at hjælpe borgere, der har svært med at benytte IT og som har svært ved at komme ud fra hjemmet. 

Ved at opkvalificere borgerne i IT vil det være muligt for borgeren at gøre brug af nye og kommende 

services på nettet, som bestilling af hjælpemidler. Det bliver forskellige borgere fra Borgerservice, der 

vil stå for undervisningen. Projektet vil blive iværksat januar 2014. 

Digitaliseringsbølgen 

Fra den 25. november til den 21. januar har regeringen iværksat en kampagne, som fokuserer på 

digitaliseringen af ni kommunale services, herunder ansøgning om kropsbårne hjælpemidler. I Gentofte 

Kommune bliver der for tiden planlagt lavet demonstrationer lokalt i it-systemet, evt. i form af 

lørdagsarrangementer. 

Endvidere er det også blevet bekendtgjort, at digital post, som breve i e-boks, vil være lige så legitime, 

som breve i papirform fra den 1. november 2014.  

  

6. Spørgsmål og orientering fra DH 

Jacob Monies rejste spørgsmålet, om hvordan man sikre, at borgere med en nedsat håndfunktion kan 

åbne vinduer på Strandlund? Der er for nyligt blevet udskiftet vinduer og de nye vinduer har en særlig 

låsemekanisme, som giver udfordringer til borgere med en nedsat håndfunktion. Strandlund er et bosted, 

hvor der også bor borgere med handicap og ældre.  

Kirsten Kierkegaard, der er formand i Strandlunds bestyrelse, noterede sig problematikken. Søren 

Bønløkke supplerede at der vil blive fulgt op på den konkrete persons udfordringer. 

  



7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

Det gode liv – I nye rammer 

Gentofte Kommune inviterer ind den 26. november 2013 i rådhushallen til et informationsmøde om det 

omfattende moderniserings- og udbygningsprojekt for bo- og dagtilbud og institutioner på Bank-

Mikkelsens Vej området. Der kræves ingen tilmelding. 

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

Efter en evaluering af loven om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), er der ske justering på enkelte 

områder. En af de nye regler giver kommunerne mulighed for at fastsætte hel- eller halvårlig optag til en 

STU. Ændringen i loven skal give kommunerne bedre mulighed for at sikre den økonomiske styring af 

området. Der har hidtil været løbende optag til uddannelser, hvilke har udfordret betydet vanskeligheder ved 

at forudsige kommunernes udgifter til området. 

Kirsten Dennig orienterede om, at man i Gentofte Kommune ønsker at indføre optag 2 gange årligt, nemlig 

den 15.3 og den 1.9. Som hidtil er det UU-Nord, der indstiller til kommunen. Med hensyn til 

optagstidspunktet i foråret følger det det almindelige tidspunkt for optag til ungdomsuddannelser. Da 

kommunen vurderer, at optag én gang om året er for lidt fastsættes også en dato i efteråret, nemlig den 1.9. 

Startdatoen for uddannelsen behøver ikke være sammenfaldende med optagstidspunktet. En del studerende 

forventes som hidtil at påbegynde efter sommerferien.  

Der var en drøftelse af begrundelsen for placeringen af de to optagetidspunkter. Herudover havde 

Handicaprådet ingen bemærkninger til oplægget. 

 

8. Eventuelt 

Ingen punkter 

 

 

 


