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Referat af møde i Handicaprådet mandag den 24. oktober 2022 

Tilstede  
Hans Rasmussen, formand DH Gentofte 
Mitzi Reinau, DH Gentofte 
Lene Jelstrup, DH Gentofte 
Jens Chr. Pedersen, DH Gentofte 
Frederik Dehlholm, Kommunalbestyrelsen 
Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen 
Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap 
Michael Holst, planchef Plan & Byg 
 

Fra forvaltningen o.a.  
Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid BSKUF 
Caroline Alfthan, Udbudskonsulent 
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent) 

Afbud 
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 
Jesper Bache Marcus, Kommunalbestyrelsen 

Elisabet Sinding, næstformand DH Gentofte 

1. Velkomst ved formanden 

Hans Rasmussen bød velkommen, hvorefter der blev gennemført en præsentationsrunde. 

2. Høring: Spar 5 prisforespørgsel på kompressionshjælpemidler 

Caroline Alfthan orienterede om samarbejdet mellem Spar 5 kommunerne. Denne 
prisindhentning administreres af Rudersdal kommune. Formålet med en prisindhentning er 
at få det bedste produkt til den bedste pris fra en eller flere leverandører. Leverandørens 
sortiment og priser bliver de ledende priser på området i udbudsperioden. Borgeren kan 
naturligvis altid benytte sig af fritvalgsordningen, men det vil medføre en egenbetaling af 
merprisen, hvis det valgte produkt er dyrere, end produktet fra den vindende udbyder.  

Handicaprådet spurgte ind til, hvorledes opmålingen foregår, og om der er en 
myndighedsperson til stede. Der blev svaret, at det er leverandørerne, som opmåler enten i 
leverandørens forretningslokaler eller i borgernes hjem. Når det skønnes nødvendigt, er der 
en myndighedsperson til stede. 

Handicaprådet har høringsfrist den 7. november. 

3. Høring: SKI udbud på diabetesprodukter 
Caroline Alfthan fortalte om det landsdækkende udbud via SKI (Staten og Kommunernes 
Indkøbsservice), som kommunen bidrager med viden til. I 2021 gennemførte Spar 5 en 
prisindhentning, med tilfredsstillende resultat, på de produkter, som delaftale 1 omhandler. 
Gentofte Kommune vil derfor først tilslutte sig SKI aftalen, når prisindhentningen udløber. 
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Deltaftale 2 forventes at træde i kraft i 2023. Aftalen forventes at blive indgået med én 
leverandør, men borgerne kan naturligvis også her benytte sig af fritvalgsordningen, som 
beskrevet under punkt 2. 

I rådets drøftelse og spørgsmål til høringsmaterialet hilste Hans Rasmussen det meget 
velkomment, at delaftale 2 er med i udbuddet. 

Før sit høringssvar vil Handicaprådet indhente input hos den lokale diabetesforening, hvilket 
Caroline bifaldt, da det er er en fordel med mange input og erfaringer.  

Høringsfrist den 11. november. 

4. Høring: Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde. 
Anita Bahnsen opsummerede, at rammeaftalen fornyes hvert andet år og indeholder en 
styringsdel og en udviklingsdel, som de 29 kommuner samarbejder om. Der er fokus på de 
smalle målgrupper, hvor det er nødvendigt at samarbejde om tilbud på tværs af kommunerne.  
 
I den efterfølgende drøftelse blev det fremhævet, at det nu er muligt at indregne 
sundhedsydelser i taksterne, det vil sige alle sygeplejefaglige ydelser. Det giver en mere reel 
prissætning. 
 
Endvidere blev det oplyst, at 85% af pladserne på kommunens specialiserede område sælges 
til andre kommuner. Tilsvarende køber Gentofte kommune op mod 85% af de specialiserede 
pladser i andre kommuner. Der er tale om et udpræget samarbejde på tværs af kommunerne. 
Pladserne er så specialiserede, at der ikke kan forventes selvforsyning i egen kommune. 
 
Handicaprådet spurgte ind til, hvordan processen har været frem mod tilblivelsen af det 
fremlagte produkt. Rådet drøftede, om det kan være hensigtsmæssigt med tidligere 
involvering i tilblivelsen af aftalens to produkter. Der blev ikke konkluderet noget på mødet. 
Anita Bahnsen orienterede om, at kommunen besvarer en spørgeramme som grundlag for 
tilblivelsen af det fremsendte produkt. 
 
Handicaprådet tager den indgåede rammeaftale til efterretning. 

5. Orientering fra formanden 

Hans Rasmussen orienterede om følgende punkter: 

• Besøg på Pilekrogen: Formand og medlemmer synes, at det var et meget givende besøg og en god 
oplevelse. Pilekrogen fremstår som et meget veldrevet recovery-sted med gode principper. 

• Folketingsvalg: Hans Rasmussen orienterede om, at tilgængeligheden i forhold til valgprocessen 
tidligere er besigtiget, og at man har modtaget en redegørelse for de foranstaltninger, der 
forventes iværksat for borgere med behov for hjælp til at gennemføre valgprocessen. Emnets 
dilemmaer blev drøftet. 

• Opstart af autismeprojektet i Ungecentret: Hans Rasmussen har været til møde med 
Jobcenteret vedrørende et projekt til handleplan 2023 med en koordinator for indsatsen. Der 
forventes at være ca. 45 unge i målgruppen. Ønsket er en model der sikrer, at der ifm. projektet 
opbygges viden og kompetencer, der forbliver i kommunen. 
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• Miniworkshop i opgaveudvalget ”Fremtidens velfærdsløsninger for ældre”. Hans Rasmussen 
og Mitzi Reinau orienterede om deres deltagelse i workshoppen. Der var interessante drøftelser og 
perspektiver samt ideer og ønsker til, hvordan anbefalinger til/pejlemærker for 
kommunalbestyrelsens fremadrettede valg af velfærdsløsninger for seniorer bruges. Bekymringen 
er, hvorvidt de er mulige at realisere. Katja S. Johansen, der er formand for opgaveudvalget, 
supplerede med oplysninger om, at der følger en ny workshop i november, der sammen med 
opgaveudvalgets øvrige arbejde indgår i det endelige produkt fra udvalget. Hans Rasmussen og 
Mitzi Reinau deltager også i denne workshop. 

• Tilfredshedsundersøgelsen på handicapområdet. Hans Rasmussen orienterede om, at emnet er 
drøftet på formødet. Undersøgelsen gennemføres af VIVE. Spørgeskemaet vil indeholde spørgsmål, 
der vil gøre en sammenligning med tidligere landsdækkende GAP-undersøgelser mulig, men der 
vil også være en del spørgsmål, som forvaltningen har ønsket stillet, og svarene på disse vil ikke 
kunne sammenlignes med tilsvarende data. Undersøgelsen forventes gennemført sidst på året og 
rapporten vil foreligge i 1. halvår af 2023. 

• Status på Rådhusdage 3-6. oktober. Handicaprådet fandt det interessant og inspirerende at 
deltage og være i dialog med deltagerne. De besøgende på standen bragte meget forskellige emner 
på dagsordenen. Handicaprådet udtrykte meget stor ros til arrangørerne Helle Frederiksen og Pia 
Sjøgaard både for den samlede afvikling og for hjælp til kommunikation. 

• Julemarked i rådhussalen 1. december. Rådet deltager med en stand, hvor formidlingen sker 
med vægt på den borgerettede pulje. 
 

• Konference ’KL Social 22’ den 22. november. Rådet deltager blandt andet fordi tilbuddene 
Josefinehøj og Østerled er blandt oplægsholderne.   

6. Orientering og spørgsmål fra DH Gentofte 
Der blev stillet spørgsmål om Ledsageordningen, hvor det undrer, at ledsager lyder til at have 
adgang til data om bevillingens størrelse. 
Anita Bahnsen har efter mødet undersøgt spørgsmålet, og DUOS oplyser følgende: ”I forhold 
til borgernes oplysninger har vores medarbejdere ikke adgang til oplysninger ift.  bevillinger 
eller andre dokumenter fra Kommunen, som vedrører den enkeltes sag, men både borger og 
medarbejder kan se den fælles vagtplan og tidsregistrering på den ordning, de er tilknyttet. 
Medarbejderen har ift. ledsagerområdet adgang til opsparede timer og forbrugte timer.  
Borgerne har selv adgang til disse oplysninger, men med ledsagerens adgang til de 
oplysninger sikrer det et fokus på, at der kun aftales ledsagelse ift. antallet af bevilligede 
timer”. 

7. Orientering fra KB medlemmer 
Katja S. Johansen orienterede om, at opgaveudvalget om ’Fremtidens velfærdsløsninger for 
ældre’ er en stor og vigtig opgave i øjeblikket. I tillæg orienterede Katja S. Johansen om det 
vedtagne budget. Katja fremhævede ønsket om bedst muligt at sikre, at kommunen kan 
uddanne og tiltrække personale.  

8. Orientering fra forvaltningen 
Ingen punkter. 

9. Eventuelt 
Frederik Dehlholm spurgte til processen om genbevilling af hjælpemidler i forhold til 
håndsyede sko. Processen via hjemmesiden fungerer meget utilfredsstillende, og der er et 



 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 SOCIAL & SUNDHED 

 

Sagsnr. 000774-2010  Side 4 af 4 

 

stort behov for at ændre den. Anita Bahnsen bærer bemærkningerne tilbage til det ansvarlige 
område, så de kan se på det. Lene Jelstrup oplyste, at hendes sag om genbevilling af 
ortopædisk fodtøj nu har strakt sig over 7 måneder uden, at hun har fået det bevilligede 
leveret. Se svar fra Marianne Olsen Overgaard i vedhæftede dokument.  
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