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Referat af møde i Handicaprådet mandag den 16. januar 2023 

Tilstede  
Hans Rasmussen, formand, DH Gentofte 
Elisabet Sinding, næstformand, DH Gentofte 
Mitzi Reinau, DH Gentofte 
Lene Jelstrup, DH Gentofte  
Jens Chr. Pedersen, DH Gentofte 
Frederik Dehlholm, Kommunalbestyrelsen 
Jesper Bache Marcus, Kommunalbestyrelsen 

Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen  

Anita Bahnsen, afdelingschef i Social & Handicap 

Michael Holst, planchef Plan & Byg 

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 

Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid BSKUF 

Marianne Olsen Overgaard, områdechef Pleje og Sundhed Myndighed 

Helene Angelica Stoltz, leder Visitationen 

Inge Lene Møller, Chef for budget, styring og personale 

Liselotte B. Nielsen, chefkonsulent Budget og Regnskab 

Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent) 

1. Velkomst ved formanden 
Hans Rasmussen bød velkommen. 

2. Orientering om kropsbårne hjælpemidler og bevillingsproces 
Marianne Overgaard og Helene Stoltz introducerede emnet. Især processen for genbevilling har 

været på rådets dagsorden af flere omgange. Marianne uddybede, at der er konstateret behov for at 

se nærmere på arbejdsgange, kommunikation på hjemmesiden samt et behov for at indhente 

dokumentation på bevillingsgrundlaget i en del sager. Det påvirker sagsbehandlingstiden, og det er 

derfor besluttet, at ansøgninger om gen-bevillinger imødekommes på det eksisterende grundlag, 

mens den fornødne dokumentation skal indhentes inden næste bevilling. 

Handicaprådet drøftede brugervenligheden i den digitalt baserede ansøgningsproces, hvor tilgangen 

via Borger.dk ikke er optimal. Marianne anerkender, at ansøgningsskemaerne på Borger.dk ikke 

alle er lige optimale, men at det ligger uden for den kommunale forvaltnings muligheder at foretage 

forbedringer i skemaer m.m. på Borger.dk. 

3. Oplæg til høring; Analyse af kørsel med borgere i Gentofte Kommune 
Inge Lene Møller og Liselotte Nielsen fremlagde resultaterne af en logistisk analyse af kørsel 

gennemført af det eksterne konsulentfirma BDO. Analysen er iværksat med baggrund i 

budgetaftalen for 2021-2022 og indeholder en 360 graders analyse af al kørsel i kommunen 

(skolekørsel, genoptræning, handicappede, seniorer mv.). Det har været en meget stor opgave at 

skabe overblik over kommunens kørsel af borgere, idet kørslen bevilges i tillæg til andre visiterede 

ydelser.  
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Opgaven er nu – på baggrund af analysen og anbefalingerne – at se nærmere på de forskellige 

målgrupper og behov med henblik på at opnå et mere ensartet serviceniveau for kørsel på tværs af 

kommunens områder.  

Handicaprådet inviteres til at afgive høringssvar på den gennemførte analyse og anbefalinger. Den 

på mødet anvendte PowerPoint fremsendes snarest muligt til rådet, så det kan danne udgangspunkt 

for et eventuelt høringssvar, der skal fremsendes senest den 30. januar via sekretæren for rådet. 

Handicaprådet drøftede herefter kort emnet. Elisabet Sinding fremhævende, at ventetid før 

fremmødetid er et vigtigt opmærksomhedspunkt for tilrettelæggelse af ensartet serviceniveau. Hans 

Rasmussen fremhævende betydningen af, at ophold i busser ikke bør vare mere end en time, hvis 

borgeren skal kunne drage nytte af det givne tilbud, som borgeren skal transporteres til og fra. Hans 

fremhævede også betydningen af, at der i transporten kan tages behørigt hensyn til borgere med 

særlige behov. Som eksempel blev nævnt borgere, der er følsomme overfor rystelser i bussen, og at 

transporten skal tage højde for disse særlige kørehensyn.  

Der blev afslutningsvis spurgt ind til, hvordan forskellene opleves i praksis. Inge Lene oplyste, at 

der for eksempel er manglende ensartethed i, hvor og hvornår der opkræves egenbetaling. Der er 

derfor brug for mere tydelighed i, hvornår der visiteres transport, og hvornår det i genoptrænings-

forløb forventes, at borgeren er så trænet, at vedkommende selv kan varetage transporten.  

 

Hans takkede på vegne af rådet for præsentationen og muligheden for at afgive høringssvar.  

4. Handleplan 2023 
Hans Rasmussen introducerede Handleplan 2023, hvor projekter og budget er afstemt, så det er 

muligt at beslutte iværksættelse af planen. DH Gentofte har behandlet planen grundigt på deres 

seneste møde. Det har givet anledning til en række specifikke bemærkninger og spørgsmål. Disse  

vil blive indarbejdet i et notat, som efter behandling i rådet vil kunne anvendes ved de senere 

opfølgninger på handleplanen. I præsentationen fremhævede Hans dernæst bemærkninger til 

udvalgte projekter.  

 

Christian Madsen fulgte op med besvarelse på flere af de udvalgte punkter. Herunder oplyste han at 

projekter, hvor DH står i parentes, anviser hvor DH’s ønsker er søgt indarbejdet. Handicaprådets 

bemærkninger til øgede beløbsrammer eller forlængelse af projektperiode blev drøftet. 

Christian præciserede, at Handicaprådet med godkendelse af Handleplan 2023 alene beslutter 

bevilling for indeværende år, mens beløb for 2024 besluttes, når Handleplan 2024 fremlægges sidst 

på året.  

Processen for tilblivelse og kommentering af Handleplanen blev drøftet. Christian opfordrede til, at 

nogle af de mere tekniske spørgsmål og bemærkninger drøftes på de bilaterale planlægningsmøder 

med formandskabet. Rådet drøftede for og imod dette, og Katja S. Johansen fremhævede 

betydningen af, at beslutningskompetence og strategiske drøftelser hører hjemme på rådsmøderne, 

hvilket formanden også understregede. Det blev afslutningsvis præciseret, at møderne mellem 

projektleder og formandskab alene er afklaringsmøder, mens Handicapråd er beslutningsforum. 

Emnet ’En times motion dagligt’ blev fremhævet af Mitzi Reinau, der ønskede, at Handleplanens 

projekt i regi af Troldemosen skulle nå frem til mere konkrete tiltag over for målgruppen. Christian 

Madsen svarede, at projektet af forskellige årsager er blevet forsinket og, at der netop står i 

handleplanen for 2023: ”med henblik på at nå frem til de mere konkrete indsatser”. DH Gentofte 

har desuden et stort ønske om, at der arbejdes med projekter, der tager mere konkret fat i 

fedmeproblematikker end det foreslåede kokkeprojekt. 
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Afslutningsvis blev det besluttet, at Handicaprådet støtter iværksættelse af Handleplan 2023 på det 

forelæggende grundlag, og at der tages stilling til opfølgning, som kan inddrage de kommende 

bemærkninger fra DH Gentofte. 

5. Årsberetning 2022 
Hans fortalte, at den årlige årsberetning er under udarbejdelse. Den vil indeholde et overblik over 

emner behandlet på møder i 2022. Beretningen er endnu ikke klar men fremlægges forventeligt på 

næste rådsmøde. 

6. Orientering fra formanden 
• Besøg i Børneterapien den 9. januar i forbindelse med VR-projektet er gennemført.  

• Handicaprådsmøde på Østerled den 20. februar starter kl. 14.30 med rundvisning og 

præsentation. Pia Sjøgaard vil på mødet varetage rollen som referent. 

• Opgaveudvalg: Uddannelsesvejledning – de unges frie uddannelsesvalg er nedsat som hurtigt 

arbejdende udvalg. Hans ønsker, at rådet inddrages, idet emnet er af stor betydning for børn og 

unge med handicap. Udvalgets arbejde forventes præsenteret på det kommende rådsmøde. 

• Tilbagemelding på julefrokost i december er udskudt. 

7. Orientering og spørgsmål fra DH Gentofte 
Ingen punkter. 

 

8. Orientering og spørgsmål fra KB medlemmer 
Jesper B. Marcus og Katja orienterede kort om, at det politiske arbejde er i gang igen efter juleferie. 

Fokus er blandt andet på arbejdet med Opgaveudvalg. 

 

9. Orientering fra forvaltningen 
• Kvartalsrapport Ældre-, social- og sundhedsudvalget behandles på februar mødet. 

• Indlæg i Politikken om Gentofte Jobcenters behandling af borger. Hans orienterede om sagen, 

og Helene supplerede med bemærkning om, at sagen indeholder elementer, der ikke kan 

genkendes i forvaltningen, mens andre elementer har dannet grundlag for læring. Afslutningen 

på sagen er, at borgerens behov er løst via vedkommendes arbejdsgiver.  

10. Eventuelt 
Ingen punkter. 

 

11. Fotografering af Handicaprådet 
Der blev taget nyt foto, som publiceres på hjemmesiden. 
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