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Referat fra Handicaprådsmøde mandag d. 23. maj 2016

Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH – Gentofte 
Jacob Monies, DH - Gentofte 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte
Mitzi Reinau, DH Gentofte
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed

Fra forvaltningen o.a.: 
Mikkel Henriques, leder Projekt og Proces, Park og Vej
Per Bjarnvig, borgerrepræsentant Værdighedspolitikken medlem af Seniorrådet
Susanne Andersen, afdelingsleder Pleje & Sundhed Drift
Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift
Helene Rasmussen, Socialdirektør, Social & Sundhed
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent)

1. Høring af udkast til Trafiksikkerhedsplan
Mikkel Henriques præsenterede, hvordan der er arbejdet med at udvikle en kommende
trafiksikkerhedsplan med hovedfokus på trafikadfærd. Opgaven har dels været at lave en ny plan, der
hermed er i høring i rådet. Derudover har opgaveudvalget lavet et idékatalog med forslag til prioriterede
indsatser, der indgår i kommunalbestyrelsens budgetproces. Idekataloget er ikke fremlagt til høring i
Handicaprådet.

Trafiksikkerhedsplanens hovedemner og principper blev udfoldet. Idet fokus er på adfærd indeholder
planens principper en forventning om, at der skal arbejdes mere med kampagner og kommunikation,
ligesom et princip er en øget fokus på samarbejde fx omkring skolerne for at fremme en ændret og
mere opmærksom adfærd.

Jakob Monies der har været deltager i arbejdet fremhævede, at idet kommissoriet lagde vægt på
adfærd, er der i mindre grad arbejdet med konkrete tilgængelighedsproblematikker, som fx
kantstenshøjder o.lign.

Handicaprådet udtrykte opbakning til den fremlagte Trafiksikkerhedsplan og kommenterede og
drøftede herefter planens principper. Der var opbakning til øget fokus på adfærd, herunder adfærd ved
parkering og kørsel og kørselskultur. Specifikke udfordringer og løsninger ved fx Jægersborg Alle og
Strandvejen blev drøftet.

Handicaprådet udtrykte ønske om mere opmærksomhed på fremkommelighed i trafikken for bløde
trafikanter som svage borgere, der fx bevæger sig mere stille afsted og kan have vanskeligt ved at
færdes på fortove og krydse veje. Det blev nævnt, at der er meget lidt opmærksomhed på
fortovsarealer, uhensigtsmæssig placering af elementer på fortove mv. samt parkerede biler på dele af
fortove, hvorved det trafikrum, hvor de svageste borgere færdes, får for lidt opmærksomhed.

Det blev drøftet, hvordan Trafikpolitik og Trafiksikkerhedspolitik retter fokus på bilister og cyklister og i
mindre omfang fremkommelighed for gående på fortovet, der primært behandles under tilgængelighed.
Det blev drøftet, hvordan der generelt opleves et behov for mere fokus på udfordringer for gående på
fortovet og udfordringer med parkerede biler. Ligesom det blev drøftet, hvordan emnet på forskellig vis
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omfatter udfordringer med at sikre hensigtsmæssig trafik, sikker trafik og tryg trafik. I forlængelse heraf
blev trafik omkring skoler drøftet mere uddybende.

2. Drøftelse af emner og form på Borgermøde for Handicappolitikkens Handleplan
Hans Rasmussen indledte med en præsentation af, hvordan der er udsendt en kort opsamling på
tidligere forslag til emner.

Hans og Jakob præsenterede herefter forslag om, at borgermødet kunne rette fokus på emnet; den
gode service for borgeren. Formålet skulle være at få mere indsigt i og viden om, hvad der skal til for at
borgere får en bedre oplevelse af service i mødet mellem borger og medarbejdere i kommunen.

Der blev på forskellig vis argumenteret for og imod emnet. Det blev fremhævet, at det vil være vigtigt at
finde eksempler på, hvordan og med hvilke metoder, der kan arbejdes med det gode servicemøde og
feedback fra et givet møde mellem borger og medarbejder.

Elisabet Sinding rejste ønske om et mere håndfast emne, som fx tilgængelighed blandt andet for at
appellere til at tiltrække deltagere. Der blev drøftet for og imod emnet tilgængelighed. Der blev
argumenteret for, at det er et emne, der er behandlet en del tidligere om end der fortsat opleves
udfordringer med at se det udmønte sig i god rettidig planlægning. Et borgermøde om tilgængelighed
kunne eventuelt forventes at igangsætte tiltag de steder, hvor det mangler.

Drøftelsen blev rundet af med en tilkendegivelse af, at der er en overvejende stemning for emnet; det
gode møde mellem borger og forvaltning. En videre bearbejdning og planlægning af emnet forventes
behandlet på et formøde i formandskabet.

3. Høring af udkast til Værdighedspolitik
Per Bjarvin, borgerrepræsentant i opgaveudvalget og medlem af seniorrådet, indledte med en
præsentation af, hvordan der er arbejdet med at udarbejde en Værdighedspolitik. Per Bjarvin
fremhævede den involverende proces, der har indbudt til en god dialog og dermed et godt afsæt for en
ny politik.

Formand for socialudvalget Bente Frimodt-Møller præsenterede herefter, hvordan politikken
understøtter en igangværende praksis præget af værdighed. Det blev præsenteret, hvordan politikkens
fem temaer skal bidrage til at styrke et værdigt ældreliv, hvor man bevarer retten til at være sig selv og
får støtte til at kunne blive ved med at være sig selv.

Handicaprådet roste politikken for at være flot og drøftede herefter, hvad politikken kan bruges til og
hvor bogstaveligt temaer mv. kan anvendes af den enkelte borger. Det blev drøftet, hvordan
værdighedspolitikken er et holdningsdokument, der udstikker retning for den fremadrettet indsats,
mens det den enkelte har krav på fremgår af kvalitetsstandarderne.

Det blev fremhævet og drøftet, hvordan arbejdet med tilblivelsen af politikken har medvirket til at
skærpe indsigten i, hvad der bliver betragtet som et værdigt ældreliv. Det er forventningen og
oplevelsen, at den nye indsigt og politikkens temaer vil bidrage konstruktivt i den daglige dialog og
praksis fremadrettet.

Hans Rasmussen rejste ønske om, at mennesker med handicap også blev omfattet af
Værdighedspolitikken. Handicaprådets formand understregede, at alle over 65 år er omfattet af
værdighedspolitikken. I den forbindelse bør man være ekstra opmærksom på de vanskeligheder, der
opstår for mennesker med handicap, der ved overgangen til folkepension mister ydelser og rettigheder,
der indtil da har været en naturlig del af kompensationen af deres handicap.

Derudover blev det foreslået, at der ved de fremtidige revisioner eventuelt arbejdes med at evaluere,
hvordan det står til med værdigheden.  
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4. Orientering fra formanden

 Tilgængelighedsforum
Hans Rasmussen orienterede om, at der ikke har været møde siden sidst, men at der blandt andet
forventes en kommende byvandring i forbindelse med kommende renovering af Strandvejen.

 Oplæg om status på børne-området
Hans Rasmussen orienterede om, at Jørgen Brødsgaards orlov har givet anledning til en
opmærksomhed om status på børne-området. Derfor har der på rådets formøde været dialog med
direktør Per Christensen fra Børn og Skole, der kort har orienteret om status og tilbudt at holde et
oplæg i rådet for at udfolde, hvordan der er ansat en del nye medarbejdere blandt andet for at alle
sager løbende følges op og eventuelt revurderes og brugerne derfor oplever en øget dialog med
forvaltningen. Handicaprådet bakkede op om et oplæg fra forvaltningen efter sommerferien.

 SFI konference om sårbare unge
Der blev orienteret om Hans Rasmussens deltagelse i den kommende konference.

 Dimensionsfest på JAC
Helene Rasmussen orienterede om den afholdte fest, der afvikles med stor begejstring fra brugerne 
og forventes at gentage sig til næste år. 

 Deltagelse i afholdt erhvervskonference
Hans Rasmussen orienterede om sin deltagelse i konferencen, der oplevedes god, men dog havde 
mest fokus på de erhvervsdrivende. Der kunne godt have været lidt mere fokus på de beskæftigede. 

5. Ansøgning til den borgerrettede pulje – tillægsansøgning
Det blev drøftet, hvordan der er indkommet en ansøgning med ønske om tillægsbevilling til
arrangementet med store cykeldag den 9. juni grundet stor deltagertilslutning. Det blev besluttet at
imødekomme ansøgningen.

6. Spørgsmål og orientering fra DH
Hans Rasmussen meldte tilbage, at ønsket fra DH Gentofte vedrørende forlængelse af den nuværende 
Handicappolitik er, at der laves forarbejde med evaluering og borgermøde i 2017 med henblik på, at der 
ligger et forarbejde for en kommende politik klar til et givent nyt Handicapråd i 2018. 

7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg

 Temamøder om netværksstrategi – sammen bliver vi klogere på netværk
Elsebet Schulz orienterede om, hvordan der i forlængelse af sidste års borgermøde er arbejdet med
inddragelse, dialog og netværk. Det har givet anledning til, at der pt. afvikles tre tema-møder om
netværk med henblik på at formulere en kommende strategi for, hvordan der kan arbejdes med
netværk, potentiale i netværket, tillidsskabende dialog og netværk til støtte for borgerne og pårørende.

 Informationsmøde om det gode liv i nye rammer - 21. juni på Rådhuset
Der blev orienteret om, at der afholdes informationsmøde om ’Det gode liv i nye rammer på Bank
Mikkelsens Vej’. Mødet afholdes i rådhushallen den 21. juni fra kl. 16.00 til 18.00. Det omfatter både
børne- og voksen-området.

8. Eventuelt

 Helene Rasmussen orienterede kort om brev fra Olivia-Danmark med opfordring til deltagelse i 
nominering af kandidater til Olivia prisen. 

 Elisabet Sinding orienterede om en problematik på Strandlund, hvor der er oplevet forskellig 
information om, hvorvidt der kan opnås forhøjet boligydelse for beboere på Strandlund. Boligerne 
er opført efter regler om lette kollektive boliger og berettiger dermed ikke til forhøjet boligydelse. 
Der blev opfordret til, at reglerne kommunikeres tydeligt inklusiv en direkte formulering om, at man 
ikke kan få forhøjet boligydelse som beboer på Strandlund. Det er ønsket at informationen fremgår 
af al information fra kommunen dvs. både informationsfoldere, visitationsbreve og hjemmesider.


