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Referat af møde i Handicaprådet mandag den 15. august 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 
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen via Teams 
Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen (deltog fra kl. 15-16) 
Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap (deltog fra kl. 15-16) 

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed (deltog fra kl. 15-16) 
Helle Stennicke, chef for Familie & Sundhed 
Hans Andresen, skolechef 
Dorthe B. Friis-Vigh, afdelingschef for UKK 
Winnie Kjærsgård Søndergaard, konsulent UKK 
Caroline Alfthan, konsulent UKK 
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent) 

Afbud 
Jesper Marcus, Kommunalbestyrelsen 

Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid BSKUF 

Udeblevet 
Michael Holst, Planchef  

1. Velkomst ved formanden 

Hans Rasmussen bød velkommen. 

2. Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse for børn og unge med sjældne handicap – 
herunder, hvad Gentofte Kommune gør på området 

Hans Rasmussen introducerede kort. Anita Bahnsen præsenterede herefter 
forløbsbeskrivelsen for voksenområdet og blev efterfølgende suppleret af Helle Stennicke.  

Det blev kort indledningsvis vendt, at det er under en håndfuld personer, der årligt er 
omfattet af forløbsbeskrivelsen.  

I gennemgangen blev det fremhævet, at tilgangen altid er at sikre involvering af nyeste og 
højeste faglighed. Der samarbejdes med VISO, der samarbejdes via forskellige netværk og på 
børneområdet vil der som noget nyt også blive arbejdet med bedre koordinering via en ny 
distriktsopdeling.  

I forhold til overgange blev det præsenteret, at der samarbejdes mellem Social og Handicap på 
voksenområdet og Familie og Sundhed på børneområdet. Et fast overgangsudvalg er 
involveret og aftaler, hvordan overgangen gennemføres. Støtte til hele familien er primært på 
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børneområdet, mens det primært er råd og vejledning via andre tilbud, der gør sig gældende, 
når borgeren overgår til voksenområdet. Familieindsatserne på børneområdet kan 
iværksættes tidligt og undervejs i udredningsprocessen. 

Der blev spurgt til, om lidelserne diagnosticeres i voksenalderen. Det er umiddelbart 
oplevelsen, at forløbene omhandler borgere med medfødte lidelser eller tidligt opståede 
lidelser fremfor opstået i voksenlivet.  

Handicaprådet takkede for præsentationen. 

3. Status på indsatser med afsæt i PWC analysen på skoleområdet 

Hans Andresen redegjorde for, at der siden PWC analysen har været iværksat undersøgelser. 
Der har desuden været corona og borgerhenvendelser, som har påvirket den konkrete status 
og iværksættelse af indsatser. Fælles for indsatserne er en særlig fokus på Skolevisitationen 
og behovet for bedre kommunikation om det forløb berørte børn og forældre går igennem. I 
indsatsen er er nu iværksat en opdeling af mindre tunge og mere tunge sager, der således kan 
prioriteres differentieret. Snitflader mellem Børn- og Familie og Skoleområdet er ligeledes 
bragt i fokus. Her er iværksat en bedre systematik i sagsdrøftelsen mellem områderne i 
kommunen. Endelig er der foretaget en ny tilgang i Skolevisitationen, hvor der sker en øget 
involvering af selve skolerne tidligt i visitationsprocessen, ligesom der med stor succes er 
iværksat en fremskudt socialrådgiver-ordning på skolerne.  

Efterfølgende blev det drøftet, at det har været et hårdt forløb og proces, men det er 
oplevelsen, at det har båret frugt og at der er skabt energi og igangsat langt bedre forløb. Det 
blev understøttet af det seneste evalueringsmøde op mod sommerferien, der var præget af en 
positiv og energigivende stemning.  

Endelig blev der i drøftelsen spurgt ind til en fuld udrulning af de nye indsatser. Det blev 
oplyst, at det afhænger af den kommende budgetproces.  

4. Høring af Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på social-, voksen- og 
børneområdet 
Helene B. Rasmussen fremlagde tallene for kortet og dernæst, hvordan der er udarbejdet en 

handleplan, der skal godkendes politisk. Blandt indsatserne på børneområdet er der bl.a. iværksat en 

taskforce. 

Rådet spurgte ind til den kommende hjemmeside, og ønsker svar tilbage fra børneområdet. Hvor og 

hvornår kan den findes? Rådet spurgte endvidere ind til typer af sager på børneområdet og ser også 

gerne her en tilbagemelding på, hvorvidt det er særlige typer af sager, der gør sig gældende.  

Det blev drøftet, hvordan antal sager og principafgørelser kan påvirke Danmarkskortet. Ligesom det 

blev drøftet, hvad der kan gøre sig gældende for Gentofte kommune, når der fortsat er den farve på 

kommunens kort.  

Handicaprådet noterer sig, at der det seneste år er sket en positiv udvikling, men rådet er stadig 

bekymret over udfordringerne på området. En omgjort sag er altid at betragte som en sag for meget. 

Rådet glæder sig over de beskrevne tiltag og håber, at det vil give positivt udslag på 

Danmarkskortene i 2023 og frem. 

Efter punkt 4 afviklede rådet punktet 9. Orientering fra forvaltningen og punktet 10. Eventuelt, 

inden Katja S. Johansen, Helene B. Rasmussen og Anita Bahnsen forlod mødet kl. 16. 
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5. Høring af genudbud af indkøbsordning til visiterede borgere 
Winnie Kjærsgård Søndergaard og Caroline Altfthan introducerede høring af udbuddet af 

indkøbsordningen. Området for indkøbsordninger er udfordret, da leverandørene har haft blandet 

omtale i medierne. Det er et område med meget lidt konkurrence, derfor er der arbejdet med 

rammerne for udbuddet for at få flere med på udbuddet, der sendes samlet fra Spar5 kommunerne.  

Handicaprådet udtrykte positiv respons på udbudsmaterialet. Rådet har dog en række 

bemærkninger, som vil blive fremsendt som skriftligt høringssvar. I korte træk omhandler disse; 

erfaringerne fra igangværende indkøbsordning, hvor mange borgere oplever en god ordning og 

herunder fremhæver betydningen af god telefonbetjening. Det omhandler krav om at kunne foretage 

et identitetstjek på de personer, der leveret varer, så triktyveri kan forebygges. Der er ønske om god 

tilgængelighed på leverandørens hjemmeside, og der er ønske om tilgængelighed på aftalebrevet for 

ordningen.  

Hans Rasmussen vil fremsende høringssvaret.  

6. Orientering fra formanden 
Hans Rasmussen orienterede om følgende punkter: 

- Gentofte Mødes den 2. september. Der blev orienteret om rådets deltagelse med en stand med 

henblik på at orientere om den borgerrettede pulje og eksempler på typer af ansøgninger. Jeanne 

opfordrede til brug af plancher og pjecer om rådet. Hans supplerede med oplysninger om, hvad 

der tænkes medbragt med henblik på størst mulig synlighed.  

- Arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Hans Rasmussen omtalte en undersøgelse, 

DH havde fået gennemført af de omkring 50.000 unge uden beskæftigelse – undersøgelsen viser 

at 40% af gruppen er borgere med handicap. 

Der er store kommunale forskelle, Gentofte udmærker sig positivt, her er kun 27% af gruppen 

formodentlig unge med handicap. 

Hans vil forelægge resultaterne for Jobcentret.  

- Strandstolen på Charlottenlund Strand. Der er indkøbt to stole via tilgængelighedspuljen. 

Stolene har de forrige år kunnet bookes via Hjælpemiddeldepotet. De har ikke tidligere været så 

benyttede, så nu er en af stolene placeret på stranden, og der er udarbejdet en ny vejledning. 

Livredderne har været behjælpelige og oplyser, at stolen har været udlånt en del gange, og 

hjælpemiddeldepotet oplyser, at stolen her også har været udlånt en del gange. 

- Handicaptoilettet på Charlottenlund Strand. Toilettets elektriske døråbner har været ude af 

funktion stort set hele sommeren. Trods flere tiltag på reparation fungerer den stadig ikke. 

Døren har også et håndtag, og når det bruges, sker det let, at den elektriske dåråbner beskadiges. 

Det er foreslået bademesteren at fjerne håndtaget, så man ikke ved at bruge det kommer til at 

ødelægge dørfunktionen. Der rettes henvendelse til Park  &Vej. 

Stine Berg Andersen har ved gennemlæsning af referatet tilføjet følgende: Det er Gentofte 

Ejendomme, som er ansvarlig for bygninger i kommunen, også selvom toiletterne ligger i et 

grønt område/park/strand. Jeg har givet besked til Gentofte Ejendomme omkring at den 

elektroniske dørfunktion ikke virker, og at der skal tænkes nyt, så den ikke hele tiden går i 

stykker. 

- Tilrettet ”Orientering om personfølsomme oplysninger”. Der er foretaget en opdatering i 

orienteringen, hvorfor den er genfremsendt.  

- Formandens mailadresse på hjemmesiden. Der kan af GDPR årsager ikke foretages en 

videresendelse til private mailadresser af mails fremsendt til Handicaprådets officielle e-mail: 



 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 SOCIAL & SUNDHED 

 

Sagsnr. 000774-2010  Side 4 af 4 

 

handicapraadet@gentofte.dk. Derfor er forslaget, at formandens direkte mailadresse også 

optræder på hjemmesiden. Der var opbakning til igangsættelse af dette.  

- DH’s input til Handleplan 2023. Christian Madsen igangsætter arbejdet i referencegruppen i 

september. DH fremsender input hertil efter DH’s bestyrelsesmøde sidst i august. 

Oplæg til planen skal drøftes i efteråret.  

7. Orientering og spørgsmål fra DH Gentofte 
Ingen punkter. 

8. Orientering fra KB medlemmer 
Jeanne orienterede kort om igangværende budgetforhandlinger, der involverer hele 

kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det ser fornuftigt ud for socialområdet blandt andet 

grundt de tidligere foretagne fremskrivninger. 

9. Orientering fra forvaltningen 

- Håndtering af parfume allergi i hjemmeplejen. Helene Rasmussen orienterede kort om 

hvilke retningslinjer, der gør sig gældende.  

- Procedure for genbevillinger. Helene Rasmussen orienterede om, at der har været 

genbevillingssager med behov for opdaterede lægeoplysninger. Praksis er aftalt til at være 

genbevilling med information til ansøger om, at der skal indhentes lægeoplysninger ved næste 

ansøgning om genbevilling.   

- Muligt besøg på kommunale institutioner. Hans Rasmussen orienterede om, at Christian 

Madsen har undersøgt i netværket for Handleplanen, hvor og hvornår det kan være relevant at 

tage ud til kommunale institutioner. 

Anita Bahnsen og Christian Madsen skal deltage i den endelige planlægning af besøgene.  

10. Eventuelt 
Handicaprådet vil være repræsenteret på Kultur der Dur, som almindelig hyggelig deltager.  

Orientering om møde om borgerrådgiverordningen og pårørenderådgiverordningen i Lyngby-

Taarbæk kommune blev omdelt. 
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