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Referat af møde i Handicaprådet mandag den 25. april 2022 

Tilstede  
Hans Rasmussen, formand DH Gentofte 
Elisabet Sinding, næstformand DH Gentofte 
Jens Chr. Pedersen, DH Gentofte 
Mitzi Reinau, DH Gentofte 
Lene Jelstrup, DH Gentofte 
Jesper Marcus, Kommunalbestyrelsen 
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 
Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen 
Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap 
Michael Holst, planchef  

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 
Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid BSKUF – deltog virtuelt via Teams 
Berit Rask, specialkonsulent i Stab & Udvikling, Social & Sundhed (referent) 
Anna Pedersen Asmussen, udbudskonsulent 
Henrik Daugaard, konsulent for udbud, kontrakter og klimaøkonomi 
Anne Ganner Bech, leder Pleje & Sundhed, kvalitet og udvikling 

1. Velkomst ved formanden 

Hans Rasmussen bød velkommen. 

2. Høring af materiale vedr. genudbud af vask og leje af linned og beklædning 

Anna Pedersen Asmussen og Henrik Daugaard præsenterede kort udbuddet, der bortset fra 
sortiment er enslydende med tidligere udbud. Rudersdal er tovholder på det fælles udbud.  

Handicaprådet spurgte ind til administrationen af linnedpakker til hjemmeboende. Det blev 
kort drøftet, hvordan disse visiteres, leveres og genbestilles. 

Handicaprådet havde få korrekturbemærkninger og høringssvaret er, at Handicaprådet har 
fuld tillid til det fremlagte materiale.  

3. Høring – Kvalitetsstandard for -pleje og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 
2022 

Anne Ganner Bech introducerede kort materialet. Materialet forelægges for politiske udvalg i 
maj måned. Anne bemærkede, at der er indsat få præciseringer og ændret i layout, ligesom 
der er indsat en ny sætning i forhold til arbejdsmiljø. Der er ikke ændringer i serviceniveau. 

Handicaprådet havde ikke høringsbemærkninger på mødet men ønskede at se nærmere på 
materialet. Det blev aftalt, at rådet kan levere høringssvar inden 12. maj. 
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4. Orientering fra formanden  
Hans Rasmussen orienterede om:  

Møde i KommuneService 
• Tilgængelighed ved valghandlinger.  Godt samarbejde etableret. Brugen af hjælpemidler synes 

bragt på plads. Krav ved almindelig afstemning drøftet og en række materialer modtaget. Der er 

aftalt et evalueringsmøde efter 1. juni. 

• Dialog og idéudvikling om tilgængelig adgang til Kommuneservice jf. igangværende tiltag om 

universelt design. Forventes først at komme i gang sidst på året. 

Høringssvar til et Ungeliv i Balance 
Afsendt høringssvar til Opgaveudalget Unges Trivsel – sammen og hver for sig. Handicaprådet har 

haft bemærkninger og fremsendt høringssvar. Katja supplerede orienteringen med oplysninger om, 

at det er besluttet at arbejde mere med produktet fra opgaveudvalget før afslutning, hvor også rådets 

høringssvar vil indgå.  

5. Orientering og spørgsmål fra DH Gentofte 
Hans Rasmussen orienterede om afholdt årsmøde i DH. Inspireret heraf rejste Hans spørgsmål om, 

hvorvidt det har været drøftet at ansætte en pårørende rådgiver, som en vej til bedre forløb, når der 

opstår udfordringer som fx de seneste på børneområdet. En skelnen mellem pårørenderådgiver og 

borgerrådgivere blev vendt. 

6. Orientering fra KB medlemmer 
Katja orienterede om oplæg til Fremtidens boligformer for seniorer, der skal godkendes af 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2022. Dernæst at et nyt opgaveudvalg om Fremtidens 

velfærdsløsninger for ældre bliver igangsat.  

Jesper orienterede, at arrangementet ”Gentofte Mødes” afholdes den 2. september. Sæt gerne kryds 

i kalenderen. 

Dernæst orienterede Katja om, at alle stående faste udvalg aktuelt drøfter strategiske 4-årige mål for 

de respektive områder ligesom, der er igangværende budgetdrøftelser.  

Jeanne bemærkede at de faste udvalg mødes få gange om året. Ligesom Jeanne bemærkede, at 

årsregnskabet for 2021 viser besparelser på de specialiserede områder.  

Hertil bemærkede Jesper, at årsregnskabet rigtigt nok indeholder mindreforbrug på de 

specialiserede områder, men at der ikke er tale om besparelser. Helene supplerende med 

oplysninger om, at der i 2021 har været færre henvendelser på fx det specialiserede område om 

hjælp og heraf mindreforbrug, der afleveres tilbage. Samt indhentelse af ekstraordinært store 

refuysionsindtægter.  

7. Orientering fra forvaltningen 
Orientering om Gule og Hvide hus samt Sundhedscenteret.  

Anita Bahnsen orienterede om, at Diakonissestiftelsen har henvendt sig til Gentofte Kommune og 

meddelt, at de planlægger at flytte det selvejende botilbud Hvide og Gule Hus i 2027, og lukke 

aktivitets- og samværstilbuddet ”Sundhedscenteret”, fordi den nuværende ejendom på 

Mitchellsstræde 3, 2820 Gentofte kræver en renovering, der er for dyr. Gule og Hvide Hus rummer 

i dag et botilbud for psykisk sårbare voksne med let støttebehov, heraf er 6 pladser til 

længerevarende ophold og 7 pladser til midlertidigt ophold. Derudover har de Sundhedscenteret, 

som er et aktivitets og samværstilbud med 25 pladser. I stedet etablerer de et nyt botilbud på 
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Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, som de vurderer, vil være mere relevant ift. den nuværende 

efterspørgsel. Det nye tilbud vil være rettet mod en yngre målgruppe, de 18-35-årige, som er mere 

støttekrævende end den nuværende målgruppe. De regner med at kunne tilbyde døgnbemanding og 

arbejde med kombineret bolig og behandling. For at sikre en god proces for borgere og personale 

har Diakonissestiftelsen i samarbejde med Social og Handicap inviteret beboere og brugere til 

informationsmøde om de nye planer den 26. april 2022. Social og Handicap kommer til at have 

individuel dialog med alle brugere og beboere om, hvad det betyder for dem hver især, og der vil 

blive samarbejdet tæt med Diakonissestiftelsen om at finde de bedste løsninger for hver enkelt af de 

nuværende beboere og brugere. Sundhedscentret vil lukke på et tidspunkt i løbet af de kommende 

fem år, og borgerne opfordres til i stedet at bruge Stolpen eller andre tilbud i kommunen. 

Handicaprådet drøftede og spurgte ind til ændringen. Der blev udtrykt et ønske om opmærksomhed 

på betydningen af etablering i et lokalmiljø. Ligesom Handicaprådet og KB medlem Jesper Marcus 

roste den tidlige og involverende proces. 

Spørgsmål til beslutning om rengøring – jf. Kvalitetsstandarder: Helene Rasmussen orientede på 

baggrund af spørgsmål fra Hans Rasmussen om, at tilbud om erstatningsbesøg for rengøring, der 

falder på helligdage koster 700.000 kr. om året, og er lagt ind i budgettet for 2022 og frem.  

8. Eventuelt 
Ingen punkter.   


	Referat af møde i Handicaprådet mandag den 25. april 2022
	Tilstede
	Fra forvaltningen o.a.
	1. Velkomst ved formanden
	2. Høring af materiale vedr. genudbud af vask og leje af linned og beklædning
	3. Høring – Kvalitetsstandard for -pleje og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2022
	4. Orientering fra formanden
	Møde i KommuneService
	Høringssvar til et Ungeliv i Balance

	5. Orientering og spørgsmål fra DH Gentofte
	6. Orientering fra KB medlemmer
	7. Orientering fra forvaltningen
	8. Eventuelt


