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Referat møde i Handicaprådet mandag den 20. januar 2020  

Tilstede 
Jacob Monies, DH Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, DH Gentofte 
Elisabet Sinding, DH Gentofte 
Eva Dam, DH Gentofte Kommune 
Ina Ringgaard Sørensen, DH Gentofte 
Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen 
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen 
Anita Bahnsen, chef, Social & Handicap Myndighed 

Michael Holst, planchef, Plan og Byg 

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed 
Merete Porsborg Arnoldi, konsulent, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid  
Sofie Regitze Kattrup konsulent, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid  
Marlene Hansen, chefkonsulent, Social og Handicap 
Berit Rask, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent) 

Afbud 
Andreas Weidinger, Kommunalbestyrelsen 

1. Høring af produkt fra opgaveudvalg Byens Hus  
Merete Porsberg Arnoldi og Sofie Regitze Kattrup indledte med præsentation af Opgaveudvalget Byens Hus 
inklusiv kommissorium og opgaver. Produktet i høring indeholder en anbefaling til organisering, styreform 
og økonomisk model og principper for daglig drift af huset. Det baserer sig på engagement fra Gentofte 
kommune og etablering af en forening for huset samt en samarbejdsaftale mellem disse. Herefter blev der 
spurgt til Handicaprådets spørgsmål, kommentarer og input.  

Handicaprådet takkede for præsentation og høringsmulighed og bakkede op om det fremlagt produkt.   

Handicaprådet henledte samtidig opmærksomheden på, at opgaven med at sikre daglig drift og rum for 
brugere med forskellige behov bør have særlig opmærksomhed på borgere med særlige behov.  

Således ønsker Handicaprådet en opmærksomhed ift. Ungemiljøet idet det i forvejen er vanskelig for unge 
med særlige behov fx at deltage i den lokale klub. Derfor ønsker Handicaprådet, at der i etableringen af den 
daglige drift mv. arbejdes med at sikre kompetence i Huset til at understøtte, at unge som har sociale, 
kognitive og/eller fysiske udfordringer inkluderes bedst muligt.  

Handicaprådet spurgte ind til, hvordan og hvor meget der er og fremadrettet forventes udveksling mellem 
de forskellige brugergrupper i Byens Hus. Både Ulrik Borch og Anita Bahnsen bidrog med opklarende 
information om, hvor der dels tænkes i at understøtte samarbejdet mellem de faste brugere og øvrige 
brugere i huset.  

Handicaprådet spurgte ind til begrebet Drop ind brugere og hvordan det sikres, at huset med så mange 
forskellige brugere ikke udvikler sig til en varmestue. Ligesom rådet udtrykte bekymring for at i et hus med 
så mange forskellige brugere, så kan det være vanskeligt, at fastholde at lokaler løbende fremtræder ok og 
klar til de næste brugere.   
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Handicaprådet opfordrer til, at de nye organisering og drift af huset evalueres efter 2 år mhp. at der kan 
justeres, så denne nye model for drift kan revurderes ud fra erfaringerne de efter de første 2 år.  

Handicaprådet anbefaler, at der ift. rekruttering af leder lægges vægt på en kompetenceprofil, der er stærk 
i kommunikation og besidder en vis karisma for at kunne lede et hus med så forskellige brugere, ligesom 
det findes vigtigt at vedkommende besidder både organisatorisk og administrativ kompetence  

Endelig rettede Handicaprådet opmærksomhed på, at der skal sikres en god tilgængelighed for alle 
brugergrupper. Og idet huset er stort og det kan være vanskeligt at finde rundt i huset, så er det ekstra 
vigtigt at der i tilgængelighed for alle brugergrupper anvendes principper om way-finding og universelt 
design.  

2. Handicappolitikkens Handleplan 2020 ved Marlene Hansen 
Marlene Hansen indledte med præsentation af Handicappolitikkens Handleplan og rådets opgave med at 
prioritere og fravælge indsatser for at nå budget til rådighed. Herefter blev, det af DH Gentofte fremsendte 
forslag til prioritering, drøftet og bearbejdet frem mod endelig prioritering.  

Handicaprådet drøftede og besluttede at fravælge og justere udvalgte tiltag vedrørende tilgængelighed og 
digitalisering. Det prioriteres højt at bevare tiltaget om Universelt design i Byens Hus og i Kommuneservice 
– sidstnævnte dog for et nedjusteret beløb. To tiltag under overskriften Uddannelse fravælges idet de ikke 
anses for nye udviklingstiltag.  Handicaprådet understregede en fortsat høj prioritering af alle tiltag inden 
for sundhed. Dog således at udvalgte tiltag modtager et nedjusteret beløb, ligesom udvalgte tiltag først 
igangsættes i 2021. Formandskabet har i forlængelse af mødet i rådet medvirket til yderligere præcisering 
af den eksakte nedjustering og udskydelse af aktiviteter. Derved opnås et match mellem økonomi og 
initiativer. 

3. Orientering fra formanden 
 Kommunikation. Tilfredshed med omtale i Gentofte Lige Nu. Der arbejdes videre med 

kommunikation og hvorvidt der er i relation til Handleplan initiativer er basis for gode historier.  

 Årsberetning forfattet og medudsendt. Godkendt. Der blev i sammenhæng med refleksion over året 
emner rejst ønske om at Handicaprådet i det kommende år kommer ud på besøg i kommunen.  

 Årsmøde i det Centrale Handicapråd. Opfordring til deltagelse.  

 Ny Redegørelse fra Social og Indenrigsministeriet bør bemærkes, idet den viser, at hver 5. unge 
med handicap ikke er i gang eller har færdiggjort en uddannelse, mens det for ugen generelt er 1 ud fa 
20. Derfor anser formanden det for ekstra vigtigt, at unge med handicap får en uddannelse.  

4. Orientering fra DH medlemmer  
 Spørgsmål til handicapperspektiver i det nye ungemiljø i Byens Hus blev berørt under punkt 1 

Opgaveudvalg for Byens Hus.  

 Spørgsmål til bevilget støtte til indkøb af fitness udstyr til Gentofte Sportspark under overskriften 
Modne motionister. Sikres det at disse træningsredskaber kan betjenes af borgere med 
funktionsnedsættelse?  

5. Orientering fra KB medlemmer 
Jesper Kamp orienterede om opsætning af lydfyr på Strandvejen. Handicaprådet drøftede forskellige 
udfordringer med lydfyr herunder typen af lyd knyttet til fyret.  

6. Orientering forvaltning og fagudvalg 
 Kommuneplanstrategi. Michael Holst orienterede om den udarbejde kommuneplanstrategi, der er 

sendt i høring frem til 6. marts. Se også LINK til kommunens hjemmeside for materiale. Michael Holst 
orienterede om en række tendenser og emner, der påvirker og kalder på et helhedsperspektiv på den 

https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Aktuelle-h%C3%B8ringer/Forslag-til-Kommuneplanstrategi-2021
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fysiske planlægning. Strategien retter i forlængelse heraf opmærksomhed på 6 fokusområder, der vil 
udgøre grundlaget for det videre planarbejde hen mod den kommende revision af kommuneplanen.  
 
Formand Jacob Monies takkede for orienteringen og rettede særlig henvendelse til rådets kommunal-
politiske medlemmer med opfordring til at kommunen generelt arbejder mere med Universelt Design 
ud fra en visionen om bedre at kunne rumme så mange borgere som muligt. Det blev drøftet, hvordan 
udviklingen kan gå fra at der ofte arbejdes med tilgængelighed i et ’add-on’ perspektiv til at det fremad-
rettet vil være givtigt at anlægge et universel design perspektiv. Handicaprådet lancerede en ide om, at 
der i relation til kommuneplanstrategien nedsættes et Opgaveudvalg om Universelt Design. Det blev 
besluttet, at det fremsendes som høringssvar. 

 

7.  Eventuelt 
Ingen punkter.  
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