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Referat fra møde i Handicaprådet den 19. februar 2018

Til stede

Jan Chr. Mollerup, DH Gentofte 

Jacob Monies, DH Gentofte 

Ina Ringgard Sørensen, DH Gentofte

Katia Schierning, DH Gentofte

Elisabet Sinding, DH Gentofte 

Bente Frimodt-Møller, kommunalbestyrelsen

Louise S. Bøttkjær, kommunalbestyrelsen

Ole Stephensen, kommunalbestyrelsen 

Søren Kjellerup, chef Sociale Institutioner og Familiepleje

Michael Holst, planchef

Fra forvaltningen o.a.

Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed

Christian Madsen, Chefkonsulent, Børn, Unge og Fritid

Elsebet Schultz, afdelingschef Social & Handicap Drift

Berit Rask, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent)

1. Kvartalsredegørelse for Ældre-, social- og sundhedsudvalgets område
Helene Rasmussen præsenterede, hvordan det med den nye politiske arbejdsform er besluttet, at de
stående udvalg hvert kvartal forelægges en rapportering som supplement til den økonomiske
kvartalsrapportering. For Ældre-, social- og sundhedsudvalget omfatter det to målområder i
Gentofteplanen: ’Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse,
rehabilitering og pleje’. Kvartalsrapporten viser en række nøgletal for udviklingen inden for udvalgte
ydelsesområder for de to målområder. Endvidere gives en økonomisk status for de to målområder.
Det er de samme oplysninger, der er i hver rapport, der opdateres løbende. Rapporten danner
udgangspunkt for drøftelser af udviklingen på områderne og herunder fx som afsæt for igangsættelse af
nye tiltag.

Kathia spurgte ind til oplysningerne om borgere på førtidspension, der forventes revurderet mhp. at få
arbejde i kraft af en given restarbejdsevne. Helene oplyste, at det oftest er på borgerens eget initiativ at
denne type tiltag igangsættes.
Ina spurgte ind til oplysninger om hjemmepleje og hvorvidt det i praksis er indarbejdet, at borgere kan
få hjælp med høreapparater. Det blev fulgt af en opfordring til, at der arbejdes systematisk med at
hjemmeplejen hjælper til og spørger ind til borgernes brug af hjælpemidler.
Det er efter mødet afklaret og hermed tilføjet til referat; at Gentofte Kommunes hjemmepleje hjælper
med at rense, skifte evt. slange, skifte batteri og skabe kontakt ved behov til ørelæge, hvis borgeren ikke
selv kan. Introduktion til opgaven indgår i den generelle oplæring af nye medarbejdere og er en del af
undervisningen af elever.

Jan spurgte ind til det oplyste mindreforbrug på Bank-Mikkelsens Vej og hvorvidt der skal være
bekymring for tallene. Det blev oplyst, at tidsforskydning i byggeprojektet er årsag, men midlerne indgår
og vil blive forbrugt.
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2. Tema-møde evaluering af Handicappolitikken
Christian Madsen omdelte et papir om tema-mødet den 8. marts og orienterede herefter om den
planlagte proces og hvad der forventes drøftet af spørgsmål på mødet. Herefter blev det uddybet,
hvordan evalueringen indeholder en række ideer til temaer i den kommende Handicappolitik.
Evalueringen forventes udsendt i løbet af denne uge, og ca. 1. marts vil program og spørgeguide blive
udsendt, så medlemmerne kan orientere sig i materialet inden temamødet. I forlængelse af tema-mødet
vil der på rådsmøderne i april, maj og juni blive drøftet udvalgte temaer til den kommende politik og til
august forventes et nyt samlet bud på politik fremlagt med henblik på beslutning i Handicaprådet.
Jacob Monies uddybede, at der til temamødet er inviteret dels rådets medlemmer og dels medlemmer
fra det tværgående netværk samt udvalgte deltagere fra DH organisationerne.

3. Ansøgning Sanseintegration - den borgerrettede pulje
Den borgerrettede pulje har modtaget en ansøgning om et ’sanse-kit’ til Rose-Marie hjemmet med
henblik på at styrke arbejdet med sanseintegration for voksne med psykisk funktionsnedsættelse.

Christian Madsen præsenterede ansøgningen. Bente Frimodt Møller spurgte ind til, hvorvidt der
allerede er erfaringer ift. at tage et sanse-kit i brug for den valgte målgruppe? Rådet rejste ønske om en
mere uddybende ansøgning ift. erfaringer og perspektiver. Ligesom der blev rejst ønske om at udfordre
ansøger ift. om der fx i stedet for indkøb til test kan lånes en kugledyne til afprøvning fra hjælpemidler.

Beslutning

 Det blev besluttet, at Christian Madsen spørger ansøger uddybende ind til ovenstående og
derefter træffer formandskabet beslutning om ansøgningen kan imødekommes.

4. Orientering fra formanden
 Nyt fra Tilgængelighedsforum

Jacob oplyste, at første møde i det nye tilgængelighedsforum er den 20. februar
 Deltagelse i Temamøder for opgaveudvalgene for Arkitekturpolitik i Gentofte og Detailhandel i 

Gentofte. Jacob orienterede om stor tilfredshed med og interesse i at blive inviteret med til 
temamøderne for opgaveudvalgene. Jacob opfordrede herefter til, at der til disse temamøder gøres 
mere ud af indledningsvis indføring og introduktion til disse møder, så man som deltager fra 
handicaprådet bedre kan være forberedt og bedre kan bidrage til disse møder. 

 Sparringsmøde kulturprojekt 
Jacob orienterede om, at projektleder Lene Crone Jensen fra Handleplanprojektet; ’Markante 
kunstprojekter for alle borgere’ har indkaldt ham til møde om projektet og for kontakt til potentielle 
deltagere.

 Udskydelse af årsmøde i Det Centrale Handicapråd
Der blev orienteret om, at årsmødet den 10. april er udskudt, da direktøren fratræder som følge af 
den statslige udflytning af rådet til Brovst. 

 Opfordring til deltagelse i Handicapkonference 25. april, Socialstyrelsen og COK.
Jacob orienterede om den Socialstyrelsen og COK’s konference Handicap 2018 – handicap set fra et 
borgerperspektiv. https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2018/handicap-2018-borgerperspektiv
Der blev opfordret til deltagelse. Tilmelding via sekretæren. Der blev opfordret til at arrangere
samkørsel. 

5. Spørgsmål og orientering fra DH
 Orientering om nyt tilbud til hørehæmmede ved forårsturene
Ina Ringgaard orienterede om afholdt møde med forvaltningen om tilbud til hørehæmmede ved 
forårsturene. Det er nu aftalt en forsøgsordning, hvor en af de kommende busture gennemføres med 
Høreforeningens teleslynge udstyr. Der afprøves med en startgruppe på 20 personer. 
Rådsmedlemmerne spurgte uddybende ind til, om der var kendskab til omfanget af behovet for udstyret 

https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2018/handicap-2018-borgerperspektiv
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og de eksisterende erfaringer med udstyret. Erfaringerne med selve udstyret er gode. Omfanget af 
behovet forventes tilbagemeldt efter turenes afvikling. 

 Spørgsmål om mulighed for e-mail henvendelser til Borgerservice mm.
Ina Ringgaard rejste spørgsmål om kontaktformer til Borgerservice mm. Der oplyses flere steder på 
hjemmesiden telefonnumre som vejen til at rette henvendelse til kommunen. Det er ønsket fra 
hørehæmmede og døve, at det i stedet er muligt at rette skriftlig henvendelse til kommunen og gerne 
også få skriftlig svar retur fremfor en telefonopringning. Handicaprådet drøftede behov og 
løsningsmuligheder herunder brug af sms-systemer og email-løsninger. Der blev opfordret til at 
forvaltningen bringer opfordringen med tilbage. 

 Spørgsmål om afregning af transportudgifter for borgere i botilbud
Jacob Monies orienterede om, at der på baggrund af en sag fra Slagelse bragt for nylig i medierne, er 
rejst spørgsmål til forvaltningen om, hvorvidt man i Gentofte vil kunne opleve den samme 
problemstilling, vedr. transport på handicapområdet? Elsebet Schultz orienterede om, at historikken er, 
at Transportministeriet tidligere har tilkendegivet, at det er et krav til den såkaldte tilladelsesfri 
buskørsel, at der ikke tages betaling for befordringen ud over godtgørelse af udgifter forbundet med 
kørslen som f.eks. udgifter til benzin og olie. Det betød, at tilbuddene i Gentofte Kommune fik besked på 
fra 1. januar 2015 alene at opkræve beboerne for penge til benzin, olie, sprinkler og kølervæske, når de 
blev kørt til private formål i deres busser (f.eks. hjemmebesøg og indkøb). Ankestyrelsen har så for nylig 
i et svar til Århus Kommune og i et nyhedsbrev meddelt, at kommuner og regioner ikke lovligt kan 
opkræve særskilt betaling af beboere i botilbud for private ture i busser tilhørende botilbuddet, heller 
ikke for benzin m.v. og Børne- og Socialministeriet er enig heri, da tilbuddene ikke har lovhjemmel til at 
tilbyde transport mod betaling til beboernes kørsel til private formål. Børne- og Socialministeriet og 
Ankestyrelsen siger dog, at der ikke skal ske tilbagebetaling for tidligere år på grund af ministeriernes 
tidligere udtalelser og den uklare retstilstand på området. Beboerbetalingen stoppes med virkning fra 1.
januar 2018.

 Orientering om DH årsmøde 1. marts med deltagelse fra Institut for menneskerettigheder
På det kommende årsmøde i DH fremlægger repræsentanter fra Institut for menneskerettigheder en ny 
undersøgelse af retstilstanden for borgere i kommunerne herunder vanskeligheder med at sikre 
retssikkerheden for borgere med handicap. Der blev opfordret til at alle medlemmer af Handicaprådet 
deltager. Invitation eftersendes. 

6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
 Status Tranehaven ombygningsprocessen 
Helene Rasmussen orienterede om den planlagte byggeproces med henblik på ombygning af 
Tranehaven samt nybyggeri ved Jægersborghave, hvor Jacob Monies sidder med i referencegruppen. 
Tranehaven ombygges fra 83 stuer med to sengepladser til at der etableres 83 enkeltsengsstuer.
Byggeriet forventes opstartet 4. kvartal 2018. Undervejs i byggeprocessen vil 35-40 pladser midlertidigt 
blive flyttet til Sankt Lukas, mens de resterende pladser fastholdes på Tranehaven.

7. Eventuelt
Ole Stephensen spurgte DH rådsmedlemmerne om, hvorvidt der er kendskab til i hvor stort omfang
borgere i kommune og særligt i Vangede området oplever vanskeligheder ved at benytte offentlig
transport.

Jacob Monies uddybede, hvad der kan opleves som vanskeligheder i den sammenhæng herunder
udfordringer med tilgængelighed ved busstoppesteder. Det blev vendt, at det fx kan være interessant
for rådet at se kommunens kontrakt med Movia, når den løbende revideres for at få kendskab til
hvorvidt og hvordan der stilles krav om tilgængelige busser. Christian Madsen bringer ønsket videre til
rette vedkommende. Endvidere blev der opfordret til, at emnet bringes i Tilgængelighedsforum for
nærmere undersøgelse.


