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Referat af møde i Handicaprådet mandag den 22. februar 2021 

Tilstede virtuelt 
Jacob Monies, formand, DH Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, næstformand, DH Gentofte 
Ina Ringgaard Sørensen, DH Gentofte 
Elisabet Sinding, DH Gentofte 
Hans Rasmussen, DH Gentofte 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen 
Per Bruun Andersen, Kommunalbestyrelsen 
Anita Bahnsen, afdelingschef Social og Handicap  
Michael Holst, planchef, Plan og Byg 

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 
Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid, BSKUF 
Stine Berg Andersen, Landskabsarkitekt/Tilgængelighedsrevisor, Vej & Park, Teknik og Miljø 
Berit Rask, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent) 

1. Præsentation af årlig status for Tilgængelighedsforum og tilgængelighedspuljen 
Med afsæt i den udsendte præsentation gennemgik Stine Berg Andersen den årlige status på 
tilgængelighedsprojekter 2020 – 2021. Det omhandlede tiltag med fokus på blå og grønne områder. 
Elisabet Sinding oplyste, at der ikke var vendeplads for el-scotere på den nyanlagte badebro ved 
Charlottenlund. Stine bemærkede at på lang sigt er der ønsker om en helt ny promenade på Charlottenlund 
Strand og det derfor var en prioritering hvor mange midler, der anvendes på eksisterende anlæg. Herefter 
præsenteredes tiltag på grønne områder; kirkegårde ift. belægninger, skilte, armlæn på bænke, døråbnere 
og parkering. Der blev præsenteret tiltag med universelt design og tiltag i Byens Hus, hvor det blev 
bemærket, at det er hensigtsmæssigt at sikre en god længde på trappelifte, hvis de skal kunne tilgodese 
brugere af el-scotere. De forskellige muligheder for lydfyr blev præsenteret og drøftet herunder 
betydningen af, at lydfyr fungere konstant. Det opleves som en klar forbedring med bankelyde. Hans 
Rasmussen bemærkede en generel udfordring med, at lyden i lydfyr med tiden skrues ned af hensyn til 
naboer.  Stine Berg opfordrede til, at Handicaprådet kontakter Park og Vej, når der opleves udfordringer 
med lydfyr konkrete steder i Gentofte.  

I tiltagene for 2021 er der fortsat fokus på blå og grønne områder. Derudover følger et nyt stort tiltag ift. 
tilgængelighed til Rådhuset, et mindre tiltag ved Sportsparken samt ad hoc projekter. Der er fra 2020 
overført nogle aktiviteter og midler inklusiv tiltag for Byens Hus.  

I bemærkninger til præsentationen kommenterede Jesper Kamp, at der ud over handicaptoiletter også er 
behov for øvrige toiletter ved Hellerup kajaklub. Stine nævnte at det undersøges for denne toiletmulighed, 
men at der skal søges dispensation for lokalplanen.  
I forhold til planer ved Gentofte sø gjorde Hans Rasmussen opmærksom på, at det er vigtigt med faste og 
ensartede belægningstyper rundt om søen. Stine bemærkede, at søen er fredet område og der kun kan 
anlægges stampet slotgrus og der suppleres op ved lunker. Afslutningsvis blev der spurgt ind til skiltehøjde 
med svar om, at det viste billede var en demonstration og ikke færdig nedgravning. 

I bemærkninger til præsentationen fandt rådet den viste placering af handicaptoilet ved Hellerup kajaklub 
meget attraktiv. I forhold til planer ved Gentofte sø blev der rejst ønske om at se på belægningstyper rundt 
om søen. Afslutningsvis blev der spurgt ind til skiltehøjde med svar om at det viste billede var en 
demonstration og ikke færdig nedgravning. 
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Formand Jacob Monies hilste det meget velkomment at kommunen afsætter midler til disse særlige 
tilgængelighedstiltag rundt i kommunen ligesom det er vigtigt, at universielt design tænkes ind  tidligt i nye 
anlægsprojekter, så der ikke efterfølgende skal udbedres for, at så mange borgere som muligt kan få glæde 
og gavn af disse. ligesom det er vigtigt, at tilgængelighed tænkes ind i tidligt i nye anlægsprojekter, så der 
ikke efterfølgende skal udbedres for tilgængelighed. Jacob takkede afslutningsvis for et interessant oplæg.  

2. Orientering fra formanden 
• Opgaveudvalg – aktuel deltagelse og opmærksomhed 
Jacob opfordrede interesserede til at melde sig til opgaveudvalget fremtidens boliger for seniorer.  
Vedrørende En times motion om dagen har opgaveudvalget fået et møde mere, hvorfor formandskabet 
modtager høringsmateriale i marts måned. 

• Invitation til Handicaprådenes dag 12. april – hvordan øger vi tilliden? 
Årsmødet i 2021 vil blive afholdt som en virtuel konference. Der skal tilmeldes og er deltagergebyr. Skriv til 
sekretæren, hvis I ønsker deltagelse. Læs mere på: https://www.conferencemanager.dk/hrd21/conference 

• Kommunikationsindsats 
Christian Madsen præsenterede aktuelle planer om kommunikationstiltag. Der forventes en artikel i 
Gentofte Lige Nu om den borgerrettede pulje til maj og tiltag om tilgængelighed ved strande i juni-
nummeret. Input til kommunikation ift.  Universel design i Byens hus og i Kommuneservice samt ift. 
tilgængelighedstiltag ift. den nye hjemmeside er uddelegeret til de involverede kontaktpersoner fra DH-
Gentofte og kommunen på de respektive projekter. Der følger mere om dette senere.  

3. Spørgsmål og orientering fra DH 
• Hans Rasmussen orienterede om en aktuelt dispensationssag vedrørende etablering af ny restaurant på 

Søborg Hovedgade, hvor der ikke kan sikres tilgængeligt toilet i stueplan. DH Gentofte ved Hans 
Rasmussen har fremsendt bemærkninger og finder ikke stedet egnet til restaurant under de forhold.  

• Hans Rasmussen spurgte til, hvad kommunen gør for at sikre, at sårbare borgere kontaktes vedrørende 
hjælp med corona-vaccine. Spørgsmålet blev fulgt op af Helene Rasmussen, se punkt 5. 

4. Orientering fra KB medlemmer 
• Ingen bemærkninger.     

 

https://www.conferencemanager.dk/hrd21/conference
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5. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Corona-situationen pt. 

Helene Rasmussen orienterede indledningsvis mhp. besvarelse af kommunens rolle i forhold til 
vaccinationsprogram for borgere på socialområdet. Det blev oplyst at det er regionen - behandlende læge 
fra hospitalsafdelinger og i få tilfælde praktiserede læger, der indstiller borgere til vaccination. Kommunen 
har dog meldt ind og presser på for en prioritering af vaccination af borgere på social-området. Hidtil har 
det været regionens vurderingen, at borgere i botilbud vaccineres som andre borgere ud fra en vurdering af 
alder og sundhedsstatus. Således er nogle borgere i botilbud vaccineret, mens andre er at ligestille med 
andre voksne raske borgere uden for risikogrupper. Medarbejderne i botilbud er ligeledes meldt ind med 
henblik på vaccination og kan aktuelt booke tid til vaccination.  

I forhold til opsøgende hjælp og vejledning over for borgere, der aktuelt skal bestille vaccinationstid, så 
modtager kommunen ikke lister over borgere, der skal vaccineres.  

På spørgsmål om kommunal støtte til liggende transport oplyste Helene Rasmussen, at den problemstilling 
arbejdes der på løsning af på nationalt niveau. En løsning afventer gives vis en mere transportvenlig 
vaccine, som en given borgere kan få af egen praktiserende læge.  

Anita Bahnsen orienterede om Corona-situationen på Social området. Efter flere udbrud er de fleste igen 
raske. Der har undervejs været 2 dødsfald med borgere, hvis helbredstilstand i forvejen har været stærk 
svækket. I forhold til medarbejdere og bemanding, så har der undervejs været ekstra bemanding og brug af 
vikarer. Der er ikke aktuelt samme pres, men behov for at afvikle en merarbejdspukkel.  

I flere Botilbud er der aktuelt borgere, der ud fra en konkret individuel vurdering ikke tager afsted i 
dagtilbud. Blandt årsagerne er borgere, der er så bekymrede, at de ikke kan tage af sted. Enkelte dagtilbud 
holder også lukket pt.  

I forhold til kvik-test er der efter lidt opstartsudfordringer nu etableret to ugentlige testmuligheder. Alt i alt 
er oplevelsen en god og sikker drift både hos kommunens egne og i de selvejende tilbud.  

6. Eventuelt 

Ina orienterede om status på tidligere omtalte udfordringer med lange ventetider til høreteamet i 
Kommunikationscenteret. Der er nu aftalt møde mellem kommunens visitationschef Helene Stolz og chefen 
for høreteamet. 

Jesper Kamp rejste ønske om at afvikle møder via Teams eller Zoom, idet Skype ikke fungere tilsvarende 
godt. Sekretæren indkalder DH-medlemmer til zoom testmøde med henblik på at det anvendes 
fremadrettet.  

Hans Rasmussen spurgte til Opgaveudvalget om værdig sagsbehandling på beskæftigelsesområdet, og 
hvorvidt der kan forventes opgaveudvalg på andre sagsområder? Helene Rasmussen oplyste, at 
nærværende opgaveudvalg er iværksat, idet der aktuelt er et ministermål på beskæftigelsesområdet, som 
alle kommuner skal opfylde. Formen med et opgaveudvalgt er vurderet godt egnet til denne indsats. 
Helene Rasmussen tilføjede, at en værdig sagsbehandling generelt vurderes integreret i alle kommunens 
sagsområder og samtidig fortsat står oven på det tidligere arbejde med ’Det gode møde’ jf. samarbejde 
med Handicaprådet og pjecen af samme navn.  
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