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Referat af møde i Handicaprådet mandag den 20. september 2021
Til stede
Jan Chr. Mollerup, næstformand, DH Gentofte
Lene Jelstrup, stedfortræder for Elisabet Sinding, DH Gentofte
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen
Per Bruun Andersen, Kommunalbestyrelsen
Anita Bahnsen, afdelingschef Social og Handicap

Fra forvaltningen o.a.
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed
Anders-Peter Østergaard, direktør Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF)
Helle Wagner Gehlert, økonomichef, Gentofte kommune
Stig Eiberg, Fritidschef, BSKUF
Anna Tolstrup, hovedbiblioteket, BSKUF
Charlotte Wøhlk, specialkonsulent, Gentofte Ejendomme
Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid, BSKUF
Berit Rask, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent)

Fravær
Jacob Monies, DH Gentofte
Ina Ringgaard Sørensen, DH Gentofte
Hans Rasmussen, DH Gentofte
Michael Holst, planchef, Plan og Byg

1. Besøg af Borgmester Michael Fenger
Udskudt til oktober idet der var flere afbud fra DH Gentoftes repræsentanter

2. Høring; Produkt fra opgaveudvalg, Ny svømmehal ved Kildeskovshallen.
Fritidschef Stig Eiberg indledte med en præsentation af rammerne for opgaveudvalget og de anbefalinger,
der er kommet ud af arbejdet. Forskellige elementer i forhold til det kommende 25 meter bassin, herunder
adgang med lifttype samt undervisningsbassin med blandt andet støttegreb blev fremhævet. Stig Eiberg
orienterede om, at der generelt for Kildeskovshallens brugere af både eksisterende bassiner og kommende
bassiner vil være adgang via lift og tilbud om hjælper. Efter etablering af den nye svømmehal forventes der
ligeledes arbejdet med forskellige behov for ro og minimeret støj ved at fordele aktiviteter og anvise mere
rolige bassiner. Svømmehallen forventes pt. indviet 3. eller 4. kvartal 2024.
Handicaprådet ved Jan Mollerup spurgte ind til, hvordan universel design er inddraget i arbejdet. Stig
Eiberg oplyste dels hvordan der er afdækket muligheder jf. bilag og hvordan der ved indgangen, i
multiomklædningen og den niveaufri adgang til alle bassiner er arbejdet med universelt design.
Lene Jelstrup fremhævede betydningen af støttegreb ved varmvandsbassin og undervisningsbassin og
hilste det meget velkommen, at det indgår i anbefalingerne.
Jan Mollerup takkede for oplægget og hilste det velkomment, at DH-Gentofte bemærkninger i
høringssvaret allerede er indarbejdet inden opgaveudvalgets sidste møde. Høringssvaret føres hermed til
referat: ”Danske Handicaporganisationers medlemmer af Handicaprådet takker for muligheden for at blive
hørt om produktet fra Kommunens opgaveudvalg ’Ny svømmehal ved Kildeskovshallen’.
Vi anerkender/bifalder, at Kommunalbestyrelsen – i kommissoriet til dette opgaveudvalg – eksplicit
anbefaler, at opgaveudvalget skal arbejde med Universelt Design. Ligesom det er meget positivt, at
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opgaveudvalget for at løse denne opgave i vid udstrækning anvender Handicapidrættens Videnscenters
guide til tilgængeligt idrætsbyggeri.
I det videre arbejde vil vi umiddelbart gøre opmærksom på, at det er vigtigt for mange borgere med et
handicap, at der – til træningssituationer – etableres støttegreb i bassinkanten i undervisningsbassinet.
Yderligere vil etableringen af et hul i gulvet ved 25 meter bassinets kant muliggøre, at svømmehallens
eksisterende mobile personlift vil kunne anvendes til dette bassin”.

3. Opgaveudvalg Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse
Anna Tolstrup gav en introducerende rammesætning til opgaveudvalgets arbejde med udvikling af
bibliotekerne som lokale kulturhuse og mulighederne for at skabe supplerende tilbud til biblioteksvæsnet.
Handicaprådet introduceres hermed til arbejdet med forventning om, at opgaveudvalgets produkt bringes
til skriftlig høring i rådet i forventeligt inden rådets oktobermøde.
Anne Tolstrup og Per Bruun Andersen, der er medlem i opgaveudvalget uddybede, hvordan der arbejdet
med typer af tilbud og brugergrupper ud fra ønske om etablere bedst mulig sameksistens mellem
bibliotekernes brugere og kommende nye brugere, unge som ældre. Opgaveudvalgets arbejde har senest
ved det afholdte Gentofte Mødes drøftet perspektiver og muligheder. En af erfaringerne er, at der allerede
foregår rigtig mange kulturelle tiltag på bibliotekerne. En af opgaverne er at formidle disse tiltag bedre til
alle potentielle brugere.
Handicaprådet drøftede kort opgaven med sameksistens af mange forskellige tilbud og brugergrupper.
Rådet hæftede sig desuden ved behovet for at sikre gode adgangsforhold og tilgængelighed for alle
brugere. Ikke mindst til biblioteket i Gentoftegade , hvor det er vanskeligt med adgang og vanskeligt at
etablere bedre adgang. Handicaprådet fremhævede desuden ønsket om bedre foredragssale og plads til at
samles på bibliotekerne.

4. Præsentation og dialog om opgaveudvalget Byens Rum – rammer om fællesskaber
Charlotte Wøhlk præsenterede og uddybede rammen for opgaveudvalget, der pt. arbejder med
anbefalinger til, hvordan byrum – både indendørs og udendørs - kan danne gode rammer for store og små
fællesskaber. Handicaprådet introduceres hermed til arbejdet med forventning om, at opgaveudvalgets
produkt bringes til skriftlig høring i rådet forventeligt inden rådets møde i oktober.
Charlotte Wøhlk uddybede de 8 temaer i relation til byrum og underbyggede med forskellige eksempler.
Det kommende produkt fra udvalget vil blive opbygget ud fra disse temaer. Et videoinput fra
Sundhedsstyrelsen blev fremhævet som særlig brugbar rådgivning. Link:
Brugbare byer for seniorer - Sundhedsstyrelsen
Opgaveudvalget ønsker især input fra Handicaprådet i forhold til temaet ”tilgængelige byrum”, og hvorvidt
der er særlige opmærksomhedspunkter.
Jan Mollerup oplyste, at oplægget er drøftet i DH-regi og at fokus foreløbig især er på
tilgængelighedsspørgsmål og udfordringer med adgang og færdsel rundt i byrummet ad veje, stier og
vejkryds, der opleves vanskeligt en del steder og der kan være behov for at udbedre.

5. Høring; Revidering ydelsesbeskrivelse Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret
§103.
Anita Bahnsen præsenterede kort, at ændringen i ydelsesbeskrivelsen omhandler en præcisering af praksis,
hvor ældre borgere kan forblive i tilbuddet efter at være fyldt 65 år.
Handicaprådet havde ingen bemærkninger.
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6. Budget 2022
Helle Gehlert gennemgik, hvordan budgetforslaget er udarbejdet med indarbejdede fremskrivninger, ny
lovgivning o.a. samt korrigerede indtægter med skatteindtægter. Det blev uddybet, hvordan det
specialiserede område fortsat forventes at have vækst i udgifterne.
Jan Mollerup spurgte ind til, hvordan man fra politisk hold ser på det fortsatte store pres og situationen,
hvor der ikke er tilført midler til kommunerne via økonomiaftalen.
Bente Frimodt-Møller oplyste, at det indtil videre har været muligt at dække inden for budgetrammen og
anmodning om tillægsbevillinger, når der har været behov for det. Der er ikke fundet besparelser på
området.
Helle Gehlert supplerede drøftelsen og fremhævede, at Gentofte kommune alt andet lige er godt stillet.
Kommunens budget for servicerammen er på plads inden for rammerne af økonomiaftalen og kommunen
har finansiering. Budgettet ser fornuftigt ud på basis af de forudsætninger, det hviler på og lever samtidig
op til den økonomiske politik.
Jan Mollerup takkede for oplægget og det blev aftalt, at de fremlagte slides vedhæftes referatet.

7. Redegørelse børneområdet
Anders-Peter Østergaard (AP) deltog i Handicaprådsmødet på baggrund af seneste omtale i Villabyerne af
forældres underskriftindsamling som følge af utilfredshed med kommunen på det specialiserede
børneområde.
AP oplyste, at kommunen tager henvendelsen fra forældrene meget alvorligt, både fra politisk hold og
blandt embedsværket. Der arbejdes på flere måder med dialog og indsats for at tage bedst mulig hånd om
oplevelserne på området.
Underskriftindsamlingen rummer utilfredshed med forskellige forhold. Nogle er ikke tilfredse med
afgørelser om tilbud og processen hertil. Andre er tilfredse med tilbud, men ikke tilfredse med processen.
Det blev ligeledes indledningsvis uddybet, hvordan sagsfremstillingen i Villabyernes artikel ikke er korrekt
vedrørende de faktiske forhold om omgørelsesprocenter.
AP uddybede herefter, at utilfredsheden dels omhandler tilbud om skoleplacering til børn med særlige
behov og dels omhandler dækning af fx tabt arbejdsfortjeneste. Det er tilbud til børn og forældre baseret
på henholdsvis folkeskoleloven og serviceloven. Det betyder, at området er komplekst og at forældre vil
opleve, at sagsbehandlingsprocessen involverer flere sagsbehandlere. Kommunen arbejder derfor med at
få skabt et bedre tættere og integreret samarbejde mellem afdelingerne. Samtidig arbejdes der også med
bedre svartider til borgerne. Det skal dog holdes in mente, at sagsbehandlingen indeholder en række
processer og afklaringer, der vil kræve sagsbehandlingstid for at blive løst inden for lovgivningens rammer.
Desuden er der taget initiativ til yderligere dialog med forældre med henblik på, at få mere viden om, hvad
der skal til for at få en bedre oplevelse af sagsbehandlingsprocessen, bedre ydelser og bedre skoletilbud og
progression for børnene. Det betyder blandt andet, at der afholdes møde mellem forældre og borgmester
den 30. september.
Handicaprådet drøftede herefter emnet.
Jan Mollerup fandt det bemærkelsesværdigt, at så mange forældre kritiserer sagsbehandlingen og rejste
spørgsmålet om ikke en borgerrådgiver kunne have været vejen til at undgå denne situation.
Handicaprådet har gentagne gange opfordret kommunen til at oprette en sådan rådgivningsfunktion for at
forbygge, at man lander i en sådan situation.
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Per Bruun Andersen fremhævede den gode dialog, men at det ikke er sikkert en borgerrådgiver kunne gøre
det meget anderledes end forvaltningen.
AP supplerede med at, der har været og er meget dialog med borgerne om tilbuddene. Kommunen kan
gøre meget for at sikre en god sagsbehandlingsproces men uanset hvad, så er kommunen samtidig en
myndighed, der træffer afgørelser, der ikke altid falder i god jord.
Det blev afslutningsvis drøftet, hvordan kommunen skal blive bedre til at forklare, hvorfor sagsbehandlingsprocessen kan tage op til 6 måneder, når opgaven skal løses som anvist af loven. Det er vanskeligt at skulle
blive hjemme så længe med et barn. Derfor er det også en vigtig opgave i kommunen at arbejde med
forebyggelse og tidlig forebyggelse af skolevægring.
Jan Mollerup takkede afslutningsvis for redegørelsen.

8. Orientering fra formanden
•
•
•

Jan Mollerup oplyste, at rådet har afgivet høringssvar til anbefalingerne fra Opgaveudvalg læring fra
Coronatiden. Jan bemærkede, at han personligt fandt det ærgerligt, at opgaveudvalget ikke specifik
havde haft fokus på læringer i botilbud.
Aktuel høring af udbud af bleer med bevilling blev kort nævnt. Rådet skal afgive høringssvar senest 1.
oktober. Der var ingen bemærkninger på mødet.
Invitation til indvielse af Blomsterhusene og Blindenetværket den 24. september

9. Spørgsmål og orientering fra DH
Jan Mollerup rejste spørgsmål til ombygningen af Mosebuen og rygter om nedlæggelse. Anita Bahnsen
oplyste, at kommunen ikke er i gang med at nedlægge Mosebuen. Der er drøftelser om ombygning med
oprettelse af en ekstra bolig og nedlæggelse af fællesarealet som serviceareal, men kommunen er ikke i
gang med at nedlægge tilbuddet Mosebuen.

10. Orientering fra KB-medlemmer
Ingen bemærkninger.

11. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
Ingen bemærkninger.

12. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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