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/  GENTOFTE KOMMUNE    SOCIAL & SUNDHED 

Referat af møde i Handicaprådet mandag den 21. februar 2022 

Tilstede  
Hans Rasmussen, formand DH Gentofte 

Elisabet Sinding, næstformand DH Gentofte 

Jens Chr. Pedersen, DH Gentofte 

Mitzi Reinau, DH Gentofte 

Lene Jelstrup, DH Gentofte 

Jesper Marcus, Kommunalbestyrelsen 

Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 

Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen 

Michael Holst, planchef, Plan & Byg 

Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap 

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

Ida Juhler, chefkonsulent, Stab & Udvikling, Social & Sundhed 

Stine Berg Andersen, Landskabsarkitekt, Park og Vej 

Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid BSKUF 

Berit Rask, specialkonsulent i Stab & Udvikling, Social & Sundhed (referent) 

Jesper Marcus, Katja S. Johansen og Helene Rasmussen forlod mødet efter behandlingen af 

dagsordenpunkt 3. 

1. Velkomst ved formanden 
Hans Rasmussen bød velkommen til det nye råd i forlængelse af fotografering af rådet. 

2. Information om Tilgængelighedsforum 
Landskabsarkitekt og tilgængelighedsrevisor Stine Berg Andersen fra Park & Vej indledte med 

præsentation af Tilgængelighedsforums rolle som rådgivende organ, medlemmer og om den 

tilknyttede Tilgængelighedspulje på 2.8 mio. kr. afsat til tilgængelighedsprojekter. 

Tilgængelighedsprojekterne for 2021 blev præsenteret i overblik og uddybende for offentlige 

toiletter, grønne områder og kirkegårde samt offentlige handicapparkeringspladser. Herefter blev 

tilgængelighedstiltagene ved rådhuset med bl.a. ledelinjer uddybet.  

De forventede kommende 2022 Tilgængelighedsprojekter blev herefter præsenteret. Det omhandler 

fortsat offentlige toiletter og tilgængelighed til grønne områder, nu i nye områder i kommunen. 

Dertil kommer ad hoc midler til en række forskellige tiltag samt videreførte tiltag med overførte 

midler. Det blev præsenteret at tiltag planlægges ud fra at nogle områder i kommunen får pause for 

anlæg i forlængelse af år med flere gennemførte anlægsprojekter i et givent område. Potentielle 

tiltag i Byens hus og Sportsparken blev kort omtalt. 

Formanden takkede for præsentationen. Herefter kommenterede Elisabet Sinding tiltagene om 

toiletter med opfordring til at benytte universelt design i anlæg af toiletterne, så alle toiletter har 

samme størrelse som handicaptoilettet, da alle også ikke-handicappede foretrækker det større toilet, 

og handicaptoilettet derfor alt for ofte er optaget af ikke-handicappede. I kraft af den fremskredne 
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tid konkluderede formanden, at Stine Berg Andersen inviteres til et senere møde med henblik på 

uddybende spørgsmål og drøftelse af blandt andet lydfyr og universelt design.  

3. Høring af produkt fra opgaveudvalg om ’Fremtidens boligformer for seniorer’  
Ida Juhler introducerede arbejdet i opgaveudvalget og herunder rammerne for arbejdet defineret i 

kommissoriet. Herefter fik rådet kort præsenteret baggrundsdata og de analyser af behov, ønsker og 

muligheder, der er behandlet i opgaveudvalget. Opgaveudvalget har på baggrund af disse analyser 

samt studiebesøg o.a. udviklet fire boligscenarier, der illustrerer ønsker til fremtidens boligformer.  

Opgaveudvalgets anbefalinger til kommunen blev gennemgået. De indeholder en række muligheder 

kommunen kan iværksætte for at understøtte private borgerinitiativer, der på forskellig vis kan 

medvirke til at fremme de fire forskellige boformer. Det er ikke muligt inden for lovgivningen og 

kommunens rammer direkte at iværksætte byggeri af disse nye boformer. Opgaveudvalget anbefaler 

desuden en række tiltag, borgere kan iværksætte. Anbefalingerne er specificeret i de fremsendte 

bilag. Afslutningsvis fremlagde Ida Juhler nogle udvalgte barrierer, som opgaveudvalget har været 

optaget af. Det omhandler blandt andet manglen på begreb i lovgivningen for seniorboliger.  

Hans Rasmussen bemærkede, at opgaveudvalget beskæftiger sig med ændrede boligbehov, når vi 

bliver ældre, snarere end hvad vi får af behov, når vi alle bliver svagere, det kunne give anledning 

til et høringssvar med input af den slags. Hans efterlyste dog, hvilket fokus der vil være 

hensigtsmæssigt for rådets høringssvar set i lyset af opgaveudvalgets ramme? 

Formand for Opgaveudvalget Katja S. Johansen oplyste, at opgaveudvalget ikke beskæftiger sig 

direkte med konkret boligindretning ift. givne funktionsnedsættelser o.lign., og det dermed ikke er 

specificeret, hvordan og hvor meget funktionsnedsættelse følger med alderen og behovet for nye 

boformer. Det er ensomhed og mulighed for fællesskab, der har været mest i fokus.  

Hans Rasmussen konkluderede på den baggrund, at det dermed forventes at være et mere 

overordnet høringssvar, rådet afgiver.  

Det blev aftalt, at Handicaprådet så vidt muligt fremsender høringssvar hurtigst muligt og senest 

mandag den 28. februar.  

4. Handleplan 2022 
Christian Madsen introducerede forslag til Handleplan 2022 og uddybede den forudgående proces. 

Opgaven for Handicaprådet var at prioritere således, at projekter og budget stemmer overens.  

Hans Rasmussen gennemgik det fremlagte forslag med præcisering af rådets ønsker og 

prioriteringer. I forhold til universelt design gives tilsagn til de fremlagte tiltag, dog med 

bemærkninger og undren ift.  fremdrift i forhold til Kommuneservice. Derfor har rådet interesse i at 

høre mere om disse ved konkret invitation til fremlæggelse på et rådsmøde. Rådet ønsker ligeledes 

tilsagn til projekterne ift. skole og inklusion. Formanden bemærkede herefter, at projektet om 

autisme og arbejdsmarked anses for at være for snævert og derfor ikke prioriteres til handleplan 

2022. Der bør i stedet, i løbet af efteråret, ses på erfaringerne fra hidtidige undersøgelser på 

autismeområdet, så disse kan indgå som fundament ift. et projekt i handleplan 2023 vedr. autisme 

og arbejdsmarked. Projektet ’fælles boldvask’ på JAC prioriteres ikke. Projekterne om sundhed 

ønskes prioriteret; herunder har projektet om ’én times motion’ særlig interesse i at følge, og der er 

ønske om at aftale oplæg om sundhedsprojekterne på rådets møder over det kommende år. Projektet 

om tilpasning af en træningsmaskine ønskes ikke støttet, ligesom projektet ’playmaking’ ikke 

ønskes støttet. Der forventes samlet set med denne prioritering at blive ca. 130.000 kr. til rådighed, 

som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af et projekt til 2023 vedr. arbejdsmarkeds- og 

autisme.  
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I forlængelse af denne gennemgang bemærkede Jeanne Toxværd, at det var udfordrende at følge 

gennemgangen uden indledningsvis oplæg fra DH om deres prioriteringer. Hans Rasmussen 

forklarede den særlige proces dette år i kraft af det nykonstituerede råd. Mitzi supplerede, at der bag 

årets indstilling og prioritering ligger adskillige timers drøftelse i DH Gentofte.  Det nuværende råd 

vil fra efteråret vil være involveret i processen vedr.  Handleplan 2023. 

5. Orientering fra formanden 
Hans Rasmussen indledte de korte punkter.  

Tilbagemelding fra konference: ”Børn og unge med handicap” 

Mitzi Reinau orienterede om en meget interessant og givende konference med en række spændende 

indlæg. Fællestræk var behovet for struktur, sammenhæng, koordinering og flow i tilgangen til 

sagsbehandlingen for børn og unge med handicap. Mitzi fremhævende desuden en session, hvor 

Rikke Lunøe fra Gentofte kommune fremlagde et meget interessant projekt. Mitzi’s noter og 

program for konferencen forventes medsendt referatet. Anita Bahnsen aftaler med Rikke, hvornår 

rådet får en præsentation af projektet.  

Pjece fra KL og DH: ”Den gode praksis” 

Fremsendt til orientering og sættes på dagsorden til drøftelse på det kommende møde i rådet.  

Opgaveudvalg 

Kort orientering om udsendt oversigt og opfordring om tilbagemelding fra rådsmedlemmerne i fald 

der er ønske til uddybende oplæg for rådet.  

 

225-timers regel 

Hans Rasmussen præsenterede det aktuelle landsdækkende problem og hvordan status for Gentofte 

kommune forventes fremlagt på marts-mødet. 

Sagsbehandlingstiden for Kropsbårne hjælpemidler  

Hans Rasmussen har bemærket emnet for forvaltningen og en særlig fokus på specialsko. Emnet 

forventes behandlet på et fremtidigt møde.  

6. Orientering og spørgsmål fra DH Gentofte 
Ingen punkter. 

7. Orientering fra KB medlemmer 
Jeanne Toxværd præsenterede kort, hvordan hun især er optaget af børneområdet samt 225 timers 

reglen.  
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8. Orientering fra forvaltninger 
Anita Bahnsen orienterede om nylig landsdækkende undersøgelse som Statens Institut for 

Folkesundhed har lavet om dødelighed blandt personer med udviklingshandicap. En undersøgelse 

der belyser, at denne befolkningsgruppe har opnået længere levetid ligesom øvrige 

befolkningsgrupper, men fortsat har en større overdødelighed. På baggrund af rapporten er LEV 

kommet med 4 forslag til opfølgning.  Et af tiltagende er at flere faggrupper bl.a. pædagoger skal 

modtage målrettet undervisning vedr. udviklingshandicap og sundhed. Et andet er 

implementeringsplan for sundhedstjek. I Gentofte kommune tager man hånd om begge 

problematikker: 

1. Et kommende initiativ i handleplanen med efteruddannelse af det pædagogiske personale i 

handicap og sundhed. Fra efteråret sendes 100-125 medarbejder afsted på kursus.  

2. Derudover er der lagt en plan for implementering af sundhedstjek for borgere på botilbud. 

9. Eventuelt 
Ingen punkter. 
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