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/  GENTOFTE KOMMUNE    SOCIAL & SUNDHED 

Referat af Skypemøde i Handicaprådet mandag den 21. september 
2020 

Tilstede 
Jacob Monies, formand, DH Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, næstformand, DH Gentofte 
Ina Ringgaard Sørensen, DH Gentofte 
Hans Rasmussen, DH Gentofte 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen 
Per Bruun Andersen, Kommunalbestyrelsen 
Anita Bahnsen, chef, Social & Handicap Myndighed 

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 
Helle Wagner Gehlert, direktør Økonomi 
Christian Madsen, Chefkonsulent, Fritid, BSKUF 
Christian Reng, Specialkonsulent i Social & Sundhed (referent) 

1. Velkommen  
Jacob Monies bød velkommen til Per Bruun Andersen, der indtræder i Handicaprådet i stedet for Andreas 
Weidinger. 

2. Budget 2021 
Helle Wagner Gehlert forklarede med udgangspunkt i præsentation, som blev udsendt under mødet, bl.a. 
følgende: 

 Servicerammen bliver som følge af bl.a. demografiske ændringer og pres på det specialiserede 
område løftet i alle kommuner. Det betyder et løft på 20 mio. kr. i Gentofte Kommune. 

 Anlægsrammen løftes med 32 mio. kr. 

 Udligningsreformen samt justeringer i beregningskriterier giver tilsammen en merudgift på 376 
mio. kr. ved fuld indfasning i 2025. Dette giver et hul i kommunekassen. Gentofte Kommune har 
derfor søgt Social- og Indenrigsministeriet om lov til at hæve skatterammen med 160 mio. kr. mere 
end den forøgelse, som ministeriet i første omgang havde givet kommunen lov til. Man har 
foreløbig fået lov til at have skatterammen med yderligere 115 mio. kr. 

 Den samlede serviceramme i Gentofte Kommune er på 3.595 mio. kroner. 

 Der regnes med effektiviseringer for 40 mio. kr. næste år for at få budgettet til at balancere. 
 
Handicaprådet spurgte, hvor de 40 mio. kr., som skal effektiviseres, skal tages. Helle Wagner Gehlert 
forklarede, at disse penge skulle findes på det administrative område bredt i kommunen, hvorfor det ikke 
ville påvirke kommunens service i forhold til borgerne. 
 
Helle Wagner Gehlert opridsede budgetprocessen. Handicaprådet ytrede på den baggrund ønske om, at 
rådet ved næste møde bliver orienteret om eventuelle ændringsforslag fra partierne, som er relevante for 
rådet. 
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Slutteligt tilbød Helle Gehlert Wagner, at rådet kunne samle evt. spørgsmål til det udsendte materiale 
sammen, som hun så ville sørge for ville blive besvaret samlet. Rådsmedlemmernes evt. spørgsmål 
fremsendes til rådets sekretær senest den 6. oktober 2020. 

3. Opfølgning på Handicappolitikkens Handleplan 2020 
Christian Madsen orienterede om status for Handleplan 2020s projekter. Mange projekter er blevet 
forsinkede pga. Covid-19 og vil ikke kunne færdiggøres i 2020. Der forventes et samlet forbrug ultimo året 
på ca. 1 mio. af en samlet pulje på 2,3 mio. kr.  

Pga. de mange projektforsinkelser blev det foreslået at forlænge Handleplan 2020 til 30. juni 2021, så 
mulighederne for at komme i mål med alle projekter vil være mere realistisk – selvom situationen med 
Covid-19 gør sådanne forudsigelser svære. I tillæg hertil blev det foreslået, at der laves en halvårig 
Handicapplan for 2021 med udgangspunkt i DH-Gentoftes gode input til Handleplan 2021 (Bilag 4). 
Handicaprådet mente, at dette kunne betyde, at igangsættelse af nye projekter ville risikere at blive 
forsinket et halvt år, hvilket man ikke anså for at være optimalt. Det blev derefter aftalt, at man går i gang 
med den normale proces for handleplan, således Handleplan 2021 kommer til at bestå af en stor del 
projekter fra Handleplan 2020, som ikke når at blive færdiggjort i 2020, suppleret med en del nye projekter 
formuleret med udgangspunkt i inputtet fra DH. 

Det blev oplyst, at emnerne i DHs input ikke skulle ses som en prioriteret rækkefølge, men som 
sideordnede. Jan Chr. Mollerup bemærkede, at emner som pårørende og sundhed burde prioriteres. Hans 
Rasmussen så gerne projekter vedr. overgange fra barn til voksen særligt prioriteret. Anita Bahnsen 
bemærkede, at man i forhold til emnet ’Overgangen barn –voksen’ skulle passe på med at stirre sig blind på 
de 3-5 årlige sager, der ikke forløber helt glat, når det generelle billede er, at overgangen i det store flertal 
af sager forløber rigtig godt. Hun bemærkede endvidere, at der ved formuleringen af nye projekter i 
handleplanen for 2021 skal tages hensyn til, at de personaleressourcer, der allerede er i gang med at 
færdiggøre projekter fra handleplan 2020, ikke også vil kunne lave nye projekter under Handleplan 2021. 
Det var der bred forståelse for.  

Christian Madsen opsummerede, at arbejdet med Handleplan 2021 påbegyndes med henblik på vedtagelse 
ved januar- eller februarmødet. Handleplanen 2021 vil komme til at bestå af uafsluttede projekter fra 
Handleplan 2020 og DHs input under hensynstagen til de begrænsede personalemæssige ressourcer. 

Afslutningsvis nævnte Helene Rasmussen, at der generelt i kommunen har været og stadig er et forhøjet 
udgiftsniveau pga. Covid-19, hvilket giver et økonomisk underskud. Man forsøger derfor at udligne noget af 
dette underskud ved bredt i kommunen at kigge efter områder, hvor Covid-19 har betydet et lavere 
forbrug. Det er tilfældet ift. midlerne til handleplanen for 2020, som ikke vil kunne blive brugt, hvorfor en 
del af de uforbrugte midler vil blive tilbageført, så de kan bidrage til at dække underskuddet. Dette var 
Handicaprådet forstående over for, men spurgte til, hvem der beslutter det endelige beløb, som skal 
afgives. Helene Rasmussen oplyste, at Kommunalbestyrelsen vil tage stilling til det ud fra indstilling fra 
opgaveområderne. 

4. Handicappolitikkens Handleplan 2021 
Dette punkt blev behandlet i sammenhæng med punkt 3. 

5. Orientering fra formanden 
Jacob Monies orienterede om, at Handicaprådet havde modtaget henvendes fra Foreningen Danske 
DøvBlinde vedr. udskiftning af lydfyr til lydfyr med vibration. Park & Vej har i den forbindelse udarbejdet et 
udmærket svar, der på den ene side sætter spørgsmålstegn ved de udgifter, foreningen mener, der er 
forbundet med en sådan udskiftning, og på den anden side åbner op for at udskifte til lydfyr med 
vibrationer for at tilgodese døvblinde borgereres konkrete behov, f.eks. ift. skolevej eller vej til arbejde.  
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I forhold til kommunikation forklarede Christian Maden om 4 gode initiativer, der har til formål, at 
handicappede børn/unge kommer i bevægelse og have et aktivt liv ligesom alle andre: Sports Camp, 
kulturområdets dramaprojekt (5.2), Børneterapiens ’Jeg-kan-hold’ fra 2019 og klatreforløbet ligeledes fra 
2019. Alle disse initiativer burde kommunikeredes brede ud til borgerne, f.eks. via Gentofte Lige Nu, 
Villabyerne eller lignende. Christian Madsen tilbød at tage fat i Kommunikation og afklare nærmer med 
dem. 

6. Spørgsmål og orientering fra DH 
Ingen punkter. 

7. Orientering fra KB medlemmer 
Ingen punkter 

8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Helene Rasmussen orienterede om de to nye opgaveudvalg – ’Bibliotekernes videre udvikling som lokale 
kulturhuse’ og ’Ny svømmehal ved Kildeskovshallen’ – og at der er frist for at vise interesse i deltagelse 
senest den 27. september (jf. link i Bilag 8.1). 
 
Jacob Monies gjorde i relation til Handicapudvalget opmærksom på, at opgaveudvalget vedr. ny svømmehal 
kunne have gavn af et tæt samarbejde med Tilgængelighedsforum, da historien desværre rummer 
eksempler på, at tilgængelighedsperspektivet ikke er tænkt tilstrækkeligt ind i svømmehalsprojekter. 
Helene Rasmussen lovede at sende den ansvarlige chef for opgaveudvalget, Stig Eiberg Hansen, en appel 
om at indtænke Tilgængelighedsforum i arbejdet. 
 
Helene Rasmussen oplyste, at kvartalsredegørelsen var som den plejer med opdaterede tal. Der var ingen i 
rådet, der havde spørgsmål eller kommentarer hertil. 

9. Eventuelt 
Ingen punkter. 
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