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Referat fra møde i Handicaprådet den 20. marts 2017

Til stede: 

Hans Rasmussen, DH Gentofte 

Jacob Monies, DH Gentofte 

Elisabet Sinding, DH Gentofte

Jan Mollerup, DH Gentofte

Mitzi Reinau, DH Gentofte

Bente Frimodt-Møller, kommunalbestyrelsen 

Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsen 

Kirsten Dennig, afdelingschef i Social & Sundhed

Michael Holst, planchef i Teknik & Miljø

Fra forvaltningen o.a.: 

Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed

Lone Jørgensen, myndighedschef i Social & Sundhed

René Paul Friis Hansen, proceskonsulent i Teknik & Miljø

Christian Madsen, chefkonsulent i Kultur, Unge og Fritid

Christian Reng, konsulent i Social & Sundhed (referent)

Afbud

Anne Hjort, kommunalbestyrelsen

1. Oplæg og høring vedrørende ’Sammen om et bæredygtigt Gentofte’ v. specialkonsulent
René Paul Friis Hansen 

René Paul Friis Hansen indledte sit oplæg med at forklare, at Planloven foreskriver, at kommunen hvert 
4. år skal fremlægge en strategi for dens bidrag til en bæredygtig udvikling. I Gentofte har det mundet 
ud i, at der både arbejdes med miljømæssig, naturmæssig, social samt økonomisk bæredygtighed.

Strategien har tre målsætninger: At mindske miljøbelastningen, fremme naturkvaliteten og øge 
livskvalitet. 

I forhold til tidligere strategier er det nye i denne strategi særligt det styrkede fokus på samskabelse, 
som afspejler sig i strategiens værdier og principper, der bl.a. handler om det fælles arbejde med 
bæredygtighed og om at gøre det let for de ikke-kommunale partnere – borgere, foreninger, 
virksomheder – at bidrage til diverse bæredygtighedsinitiativer.

Strategiens målsætninger konkretiseres i seks indsatsområder under overskrifterne ’Ressourceforbrug’, 
’Mobilitet’, ’Bygninger’, ’Byrum’, ’Det grønne og det blå’ samt ’Klimatilpasning’, som alle rummer en 
række konkrete forslag til initiativer, der kan arbejdes med.

I forhold til strategiens formidling og forankring er det tanken, at kommunen indledningsvist påtager sig 
den største opgave, men at denne opgave på sigt vil være bredt fordelt på alle aktører. Dette tænkes 
muliggjort bl.a. ved at gøre tilgangen til digitale og fysiske platforme lettest mulig.

I forhold til handicappede er de ikke fremhævet som gruppe i strategien. Strategien er helt overordnet 
skrevet således, at den henvender sig til alle, uanset hvilken gruppe, man måtte tilhøre.
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Hans Rasmussen bemærkede, at strategiens mål om at være til for alle uden fokus på særlige grupper, 
kunne betyde en reel udelukkelse af nogle borgere, der gerne ville bidrage med implementeringen af 
strategien, men som ikke ville kunne uden videre.

Jeanne Toxværd bemærkede, at tilgængeligheden ikke kun for handicappede, men også for andre 
grupper med tilgængelighedsudfordringer, f.eks. ældre, burde tænkes mere ind i strategien. 

Mitzi Reinau bemærkede, at ikke-kommunale aktørers forpligtelser og ansvar i forhold til f.eks. 
strategiforankring og kommunikation ikke fremgik særligt tydeligt af strategien. 

Beslutning

 Rådets formand og sekretær udarbejder hurtigst muligt et separat høringssvar til Teknik & Miljø på 
baggrund af de kommentarer, der er fremkommet under punktet. Høringssvaret sendes ud 
sammen med referatet.

 René Paul Friis Hansens oplæg sendes ud sammen med referatet.

2. Orientering vedr. ventelister til plejeboliger v. afdelingschef Lone Jørgensen

Lone Jørgensen indledte med at oplyse om, at målgruppen til plejeboliger er borgere med
funktionsnedsættelse og kommunen visiterer til en plejebolig.

Der er to ventelister: a) en garantiventeliste, hvor man ikke har et ønske om at bo i en plejebolig på en
specifik adresse, men søger bredt. Her er det et lovkrav, at borgeren garanteres en plejebolig inden for 8
uger. b) en fritvalgsliste, hvor borgeren kan ønske ét eller flere navngivne plejeboliger. Her er der ingen
garanti om en bolig inden for en bestemt periode. Helt overordnet er det dog sådan, at ledige pladser
altid går til borgere med størst behov baseret på en konkret og individuel helhedsvurdering.

Helene Rasmussen oplyste, at hvis man via garantilisten takker nej til en plejebolig påbegyndes en ny 8
ugers periode.

Elisabeth Sinding spurgte til, hvorfor nogle plejeboliger er meget søgte, mens andre ikke er. Lone
Jørgensen oplyste, at serviceniveauet i plejeboligerne er ens, så det kan være andre faktorer som f.eks.
boligens beliggenhed, eller pårørendes bolig der kan have en betydning.

Hvis man ønsker information om ens placering på en given venteliste, kan man ringe til visitationen i
kommunen. Hans Rasmussen spurgte, om denne mulighed for at ringe ind er nævnt på kommunens
hjemmeside.

Beslutninger

 Orienteringen tages til efterretning.

 Lone Jørgensen kontroller om kommunes hjemmeside, indeholder de rette informationer.

3. Orientering vedr. venteliste til Østerled v. afdelingschef Kirsten Dennig

Kirsten Dennig indledte sin orientering med at oplyse, at Østerled er et selvejende døgntilbud med 29
pladser. Pt. er der 6 borgere på venteliste.

Ligesom med de andre af kommunens botilbud visiteres en borger til Østerled af kommunens
visitationsudvalg. Udvalget vurderer, om der er en passende overensstemmelse mellem botilbuddets
ydelser og borgerens behov.

Jeanne Toxværd spurgte til borgeres mulighed for at flytte mellem botilbud. Kirsten Dennig forklarede,
at en borger godt kan flytte til et andet længerevarende botilbud, hvis botilbuddet er godkendt, kan
levere den relevante støtte og ikke er væsentligt dyrere, end hvad kommunen ellers kan tilbyde borgere
af relevant sammenligneligt tilbud.
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Beslutning

 Orienteringen tages til efterretning.

4. Orientering fra formanden
a. Tilgængelighedsforum
Der var intet nyt at berette vedrørende Tilgængelighedsforum.

b. Konference: Handicap 2017 – Empowerment genbesøgt
Jacob Monies fortalte, at han tidligere har deltaget i en konference med Socialstyrelsen som arrangør.
Dengang havde konferencen haft et højt fagligt niveau. Han overvejer derfor selv at tage at deltage i
denne nye konference, hvor styrelsen er medarrangør, selvom afholdelsessted og mødetidspunkt er en
udfordring.

Beslutninger

 Formandskabet afklarer på næste formøde om Handicaprådet kan yde tilskud til medlemmer, der 
ønsker at deltage på konferencen.

c. Nye regler vedrørende hjælp til stemmeafgivning
Hans Rasmussen gjorde opmærksom på, at der er kommet nye regler, så personer, der har behov for en
hjælper i forbindelse med valg, fremover selv kan bestemme, om hjælpen skal gives af en hjælper, som
man personligt har udpeget, eller om det skal være med hjælp fra en valgtilforordnet. Tidligere har det
kun været muligt at bruge en valgtilforordnet.

Beslutning

 Orienteringen tages til efterretning.

d. Alternativ legitimationsmulighed
Hans Rasmussen oplyste om, at det er blevet muligt, at erhverve sig et billed-ID ved henvendelse i
kommuneservice, der kan bruges som alternativ legitimation i stedet for et kørekort, som flere
handicappede af gode grunde ikke kan erhverve sig.  

Beslutning

 Orienteringen tages til efterretning.

5. Spørgsmål og orientering fra DH

Intet under dette punkt.

6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
a. Revideret hjemmeside
Christian Madsen oplyse, at der har været behov for at flytte indholdet fra handicappolitik.dk til
gentofte.dk, da serveren, hvorpå handicappolitik.dk hidtil har ligget ikke længere kan understøtte det
programmeringsformat, som siden er skrevet i. Gentofte.dk’s to opdaterede sider vedrørende hhv.
handicappolitik og Handicaprådet blev præsenteret.

Jeanne Toxværd spurgte, om der via siderne kunne fås information om tilgængeligheden i kommunens
bygninger. Christian Madsen oplyste, at disse informationer fremgår af godadgang.dk.
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Hans Rasmussen spurgte, hvor lang historikken vedrørende afviklede projekter er på de nye sider på
gentofte.dk. Christian Madsen oplyste, at de seneste to års projekter ligger på gentofte.dk, men at alle
projekter findes på Gentofte-Platformen, hvor de kan tilgås af administrationen.

Beslutning

 I forbindelse med drøftelsen af referencer til God Adgangs tilgængelighedsvurderinger blev det
aftalt, at Christian Madsen orienterer Felix Fredens om Handicaprådets drøftelse heraf med henblik
på, at emnet tages op til nærmere drøftelse i Tilgængelighedsforum, hvor det hører hjemme.

Eventuelt
a. Instruktion på BKO-områder
Mitzi Reinau spurgte, om der fandtes instruktion til anvendelsen af de redskaber, der er opstillet på de
bevægelsesklare områder. Bente Frimodt havde set, at en sådan findes ved Gentofte Sø.

Beslutning

 Ingen. 

b. Nye regler for ledsagerbetaling
Jeanne Toxværd gjorde opmærksom på nye regler, som i denne tid behandles i Folketinget. Reglerne
øger egenbetalingen for borgere med handicap, der har brug for en ledsager i forbindelse med
afholdelse af ferie. Det blev drøftet, hvad der nærmere ligger i de nye regler, som Folketinget endnu ikke
er færdig med at behandle.

Beslutning

 Social & Handicap redegør for konsekvenserne af de nye regler på næste møde i Handicaprådet.

c. Farvel til Kirsten Dennig
Kirsten Dennig har efter 13 år i Gentofte Kommune takket ja til et job i Fonden Novavi som 
Strategiudviklings – og Enhedschef, hvor hun begynder 1.4.2017.
Flere medlemmer af rådet takkede Kristen Dennig for hendes gode samarbejde gennem årene.
Søren Kjellerup vil overtage Kirsten Dennigs plads i rådet.

Beslutning

 Intet.

Næste Handicaprådsmøde er 24. april 2017 og kommer til at finde sted i Socialpsykiatrisk Centers lokaler 
på Stolpegårdsvej 24.


