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Referat fra møde i Handicaprådet den 18. december 2017

Til stede

Hans Rasmussen, DH Gentofte

Jacob Monies, DH Gentofte

Jan Mollerup, DH Gentofte

Mitzi Reinau, DH Gentofte 

Elisabet Sinding, DH Gentofte

Jesper Kamp, kommunalbestyrelsen

Bente Frimodt-Møller, kommunalbestyrelsen

Michael Holst, planchef i Teknik & Miljø

Søren Kjellerup, leder i Børn & Skole

Fra forvaltningen o.a.

Helene Rasmussen, socialdirektør Social & Sundhed

Christian Madsen, chefkonsulent Kultur, Unge og Fritid

Stine Tarhan, arkitekt og projektleder, Gentofte Ejendomme

Kristian Rosenvold, udbudskonsulent, Økonomi – indkøb

Berit Rask, specialkonsulent Social & Sundhed (referent)

Afbud

Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsen 

0. Tak til Hans Rasmussen for indsatsen i rådet ved borgmester Hans Toft.

Mødet blev indledt med deltagelse af borgmester Hans Toft, der ønskede at sige Hans Rasmussen særlig
tak for en stor indsats i Handicaprådet siden rådet blev etableret i 2006.

1. Høring Genudbud af taxikørsel ved Kristian

Kristian introducere høringen vedrørende genudbud af taxikørsel. Kravsspecifikationerne er udarbejdet i
samarbejde med fagområderne i de 7 kommuner, der er fælles om udbuddet. Kristian informerede
herefter om, hvem der er omfattet af udbuddet. Oplysningerne kan hentes hjemmesiden. Taxakørslen
er fx også for borgere, der kører med handicapkørsel. Den samlede økonomi for udbuddet er 25.7 mio
kr. hvoraf Gentofte kommunes andel udgør ca. 4. mio. kr.
Handicaprådet spurgte blandt andet ind til kravsspecifikationerne og hvad der fx vil være muligheden
for børn, der ikke kan sidde i en taxa i en time. Det blev oplyst, at fx nogen særligt sensitive børn får
bevilget særlig kørsel, så problemstillingen undgås.
Der blev spurgt til hvorvidt en ny taxalov kan få indflydelse. Det blev oplyst, at den nye lovgivning på
området betyder, at det fx kan være muligt for taxaselskaber i andre regioner, at byde på udbuddet.

Det blev aftalt, at Hans Rasmussen melder høringssvar tilbage inden jul.

2. Orientering om status på evaluering af handicappolitikken
Christian Madsen og Hans Rasmussen præsenterede status på evalueringen, herunder at der er givet
forlænget svartid på de ca. 800 udsendte spørgeskemaer. Der er svarfrist til 31/12/2017, og første
rapport udkast fra CASA vil foreligge ultimo januar.
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3. Status Den Borgerrettede pulje samt behandling af ansøgning
Christian Madsen orienterede om, at der i året 2017 har været 8 ansøgere og der er tildelt støtte til 5
projekter. Der er uddelt for i alt 221.000 kr. Christian orienterede herefter om de respektive projekters
status.

I forlængelse af status på projekterne kom rådet med forskellige bemærkninger til projekterne. Det blev
fra rådet bl.a. opfordret til, at der bliver etableret kontakt mellem Ulvebørn og GIF idræt på tværs for
gensidig inspiration. Handicaprådet opfordrede til, at Blomsterhusene promoverede løbevognene mere
ift. andre målgrupper. Endelig bemærkede Hans Rasmussen om positive erfaringer med det bevilgede
turguideanlæg til Høreforeningen og at det kunne inspirere til brug for forårsturene, mens anlægget er
bedst fungerende til envejs-kommunikation og dermed givet vis ikke egnet til brug for møder med
drøftelser rundt om et bord.

Handicaprådet behandlede herefter ansøgningen ’Motion og leg – hele livet’. En ansøgning om midler
med det formål at samle brugere af dagcentre og plejeboliger i Gentofte Kommune samt alle
medlemmer af Cykelklub Strandlund til en aktiv og inspirerende dag med mulighed for at skabe nye,
sociale relationer. Handicaprådet drøftede forskellige perspektiver og muligheder for at nå relevante
borgere med arrangementet. Ansøgningen blev imødekommet med et beløb på 38.500 kr.

4. Oplæg til Årsberetning
Udsendes med forord forventeligt op til jul.

5. Status på Bank Mikkelsens-Vej byggeriet

Projektleder Stine Tarhan præsenterede status på projekt ’Det gode liv – i nye rammer,
Udbygning af Bank-Mikkelsens Vej’. Herunder status på faserne for etablering af nye boliger til
voksne, hvor Boenhed A og B samt administrationshuset er under opførelse. Der er igangsat
arbejder ift. det nye børnehus og først i det nye år igangsættes ombygning af eksisterende
bygninger til brug for aktivitets- og sundhedstilbud. Endelig er det såkaldte skema A for de
almene familieboliger netop godkendt. Det er fortsat en lille rækkehusbebyggelse med nu 49
lejligheder på i gennemsnit 80 m2. Der blev spurgt til, hvorvidt der til familieboligerne forventes
fortrinsret for pårørende til borgere på Bank Mikkelsens-Vej området. Stine oplyste, at det har
ikke indgået i den politiske beslutningsproces om byggeriet. Hans Rasmussen opfordrede
politikerne til at genoverveje, hvorvidt pårørende kan få anvist de almene boliger.

Herefter præsenterede Stine en visualisering af, hvordan der er arbejdet med facadeudtrykket
af de nye boenheder for at kunne møde budgettet for bebyggelsen. De grundlæggende værdier
og funktioner i byggeriet er fastholdt, mens der er justeret på det eksterne udtryk i byggeriet.
Stine uddybede, hvordan der bla. er foretaget justeringer af beklædningen af facaden og de
udvendige nicher ved terrasserne er udrettet. Der arbejdes fortsat med et beskyttet uderum
foran hver lejlighed med pergolaer og der er indgangsdør udefra til alle lejlighederne. De
såkaldte tagtutter indgår ikke længere, mens den egentlige bebyggelsesplan herunder
boligstørrelser mm. er fastholdt. Ved hjælp af opførelse af en mock up er der samarbejdet med
brugerne om den mere detaljerede indretning og justering af den ca. 45 m2 store lejlighed, så
den indrettes til bedst muligt at møde brugernes behov.  Der blev spurgt ind til, hvad der er
årsag til de større justeringer i byggeriet og det blev vendt, at en af årsagerne er kraftigt
stigende byggepriser.

Dernæst præsenterede Stine Børnehusets indretninger herunder etablering med rampe i
universel design med en kombination af adgangsvej og træning samt forbedret tilgængelighed i
kraft af sammenhæng mellem husene via sidebygninger og elevatorer. Børnehuset består af
Troldemosen, Lundø og Børneterapien.
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Endelig præsenterede Stine planen for ombygning af aktivitets- og samværstilbud. Det blev i
samme ombæring oplyst, at alle de eksisterende bygninger herunder Camillehusene får nye
vinduer som led i større planlagt vedligeholdelse.

Afslutningsvis blev rådet inviteret til rejsegilde den 30. januar kl. 13.30.

6. Orientering fra formanden
a. Tilgængelighedsforum

Der er ikke nyt siden til sidst. Tilgængelighedsforum holder møde den 20. december. Et medlem fra
rådet bemærkede en henvendelse ift. P-skilt på Maltegårdsvej. Der er utilfredshed ift. at skiltene for
handicapparkering sidder så lavt, så de ikke er synlige fra vejen.

b. Sammensætningen af Handicaprådet 2018-2021
Handicaprådet tiltræder ved årsskiftet. Formandskabet konstitueres på første møde den 15. januar. Det
blev derfor aftalt, at det nuværende formandskab deltager i formødet i januar for at planlæggende det
kommende møde. Det blev samtidig bemærket, at et af de nye faste medlemmer i rådet er
hørehæmmet og har behov for teleslynge, gerne uden brug af mikrofon. Det blev aftalt, at høre
Tilgængelighedsforum om at etablere et anlæg i Udvalgsværelse 1 ud fra årets restbeløb.

c. Henvendelse fra opgaveudvalg om digitalisering og teknologi.
En henvendelse mhp. deltagelse i et arbejdsmøde primo januar. Det blev aftalt, at Hans Rasmussen
deltager i mødet.

d. Julemarked i rådhushallen 7. december
Mitzi Reinau orienterede om deltagelse i julemarked, der var en meget tilfredsstillende oplevelse.

7. Spørgsmål og orientering fra DH
Jan Mollerup rejste ønske om, at få en opdateret statistik på nytilkendelser af førtidspension med
henblik på at følge udviklingen samt statistik på kommunens omgørelser fra Ankestyrelsen.

8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
 Orientering om etablering af en fælles tværkommunal akuttjeneste

Helene orienterede om frikommune-netværk med Rudersdal og Gladsaxe kommuner, der går sammen
om en akutfunktion i hjemmesygeplejen. Det er en skalering af akutsygeplejen, så den bliver større. Der
er ingen ændringer ift. borgere med handicap.
Handicaprådet spurgte til, hvad en akut-funktion indeholder i forhold til den almene hjemmesygepleje.
Det blev oplyst, at sidstnævnte løfter opgaver med kontinuerlig pleje af borgere, mens akutfunktionen
er plejeopgaver fx til komplekse borgere netop udskrevet fra hospital og fx fortsat har brug for drop og
dermed brug for en særlig sygeplejestøtte i 1-2 uger. Akut-funktionen løser med andre ord specialist
sygeplejeopgaver, der kræver særlige kompetencer. Ligesom akut-funktionen kan igangsætte
behandling hos borgere, via ordination fra 1813 læge-funktionen. Om natten vil der være overlap i
sygeplejeopgaver mellem hjemmesygeplejen og akut-sygeplejen.

 Videreudvikling af trivselskort
Helene orienterede om, at kommunen har fået bevilget 2,8 mio. kr. fra Socialstyrelsen til videreudvikling
af trivselskort udviklet af Socialpsykiatrisk Center i kommunen sammen med Center for Netværk.

9. Eventuelt
Jakob Monies rettede en stor tak til Hans Rasmussen for den enorme indsats med Handicaprådet, hvor
Hans både har været med til at ligge skinnerne for rådets arbejde og været logomotiv i rådets arbejde.
Jakob fremhævede ligeledes, hvordan Hans store viden i almindelighed og på handicapområdet i
særdeleshed kommer mange til gavn. Hans har været et fyrtårn i Handicaprådsarbejdet, der bliver svær
at følge efter.
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Som afslutning på mødet takkede Hans Rasmussen selv for et godt samarbejde og lod vide, at han
fortsætter som formand for DH Gentofte og som stedfortræder i rådet og selvfølgelig vil udgøre en del
af baglandet ved behov.


