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Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid, BSKUF
Dorthe Bjerring Friis-Vigh, indkøbschef, Økonomi
Winnie K. Søndergaard, indkøbskonsulent, Økonomi
Christian Reng, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent)

Afbud
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen

1. Høring vedr. aftale om urologi- og stomiprodukter
Dorthe Bjerring Friis-Viig indledte med kort at redegøre for forskellen mellem et almindeligt udbud og en
såkaldt prisindhentning. Udbuddet er en lang proces, og der udarbejdes et større materiale indeholdende
detaljerede specifikationer. Borgerne er som udgangspunkt begrænset til at vælge produkter fra
vinderen/vinderne af udbuddet. Til forskel herfra har man prisindhentningen, som er en kortere proces,
hvor der fra kommunens side ikke er de store muligheder for at sætte krav i form af mange og/eller
detaljerede specifikationer til leverandørerne. Til gengæld bindes borgerne ikke til at benytte de
leverandører, der giver det bedste tilbud i prisindhentningen. Borgerne tvinges således ikke til at skifte
produkt/leverandør.
Hans Rasmussen udtrykte tilfredshed med den valgte proces (prisindhentning), da denne vil give borgerne
mulighed for at fortsætte med at bruge de produkter, som borgerne kender fra hospitalet.
Winnie K. Søndergaard oplyste, at prisindhentningsmaterialet er udarbejdet sammen med fagpersoner fra
de fem kommuner, som samarbejde om prisindhentningen, og fortalte, at ideen med høringen bl.a. er at
give Handicaprådets medlemmer mulighed for at komme med input til tilbudslisterne. Rådet havde ikke
input hertil.
Jacob Monies bemærkede, at Handicaprådet i forbindelse med høringer af udbud af denne type normalt vil
anbefale at inkludere krav om tilgængelighed ift. skriftligt materiale. Normal vil man anbefale krav om, at
brugsanvisninger er elektroniske og tilgængelige. Desuden vil man anbefale krav om, at (gen-) bestilling kan
afvikles via tilgængelig hjemmeside. Dorthe Bjerring Friis-Vigh sagde hertil, at prisindhentning ikke giver
samme muligheder for at stille krav som et udbud gør, men at man ville tage anbefalingen med tilbage. Hun
oplyste endvidere, at der er tale om etablerede leverandører, som sandsynligvis kan imødekomme sådanne
krav om tilgængelighed. Det blev aftalt, at Jacob Monies efter mødet skulle fremsende tidligere anvendt
formulering af anbefaling til krav vedr. tilgængelighed, som indsættes i referatet, da dette udgør rådets
høringssvar.
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Jacob Monies fremsendte efter mødet følgende:
”Al skriftlig informationsudveksling vedrørende produkterne skal kunne findes på nettet i en form, som
overholder retningslinjerne for tilgængeligt webindhold (WCAG) 2.0 AA. Ligesom at PDF-dokumenter skal
overholde standarden for tilgængelig PDF/UA, så de overholder "Konklusionspapir om anvendelse af åbne
standarder for software i det offentlige”. Kontakt evt. Digitaliseringsstyrelsen for råd og vejledning om
tilgængelighed til hjemmesider og PDF: http://www.digst.dk/Moedet-med-borgeren/It-tilgaengelighed.”
Per Bruun Andersen bemærkede afslutningsvist, at han anser prisindhentning for at være et godt redskab,
som både sikrer borgeren stor valgfrihed og gode priser.

2. DCHs anbefalinger til ’Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og
borgere med handicap’
Jacob Monies redegjorde indledningsvist for baggrunden for DCHs 8 anbefalinger, som er udarbejdet efter,
at VIVEs rapport ’Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap’ har vist, at
borgerne opfatter mødet med kommunen mere negativt end kommunernes ansatte.
Jesper Kamp Nielsen spurgte, hvordan man i handicapkredse, herunder DH, ser på borgerforslaget om at
flytte handicapområdet væk fra kommunerne. Jacob Monies svarede, at der var delte holdninger til
forslaget, men at DH ikke støtter forslaget. Hans Rasmussen supplerede med, at borgerforslaget efter
nogens opfattelse er for unuanceret, hvorfor det ikke uden videre kan bakkes op. I stedet ønsker man, at
kommunerne stilles bedre ressourcemæssigt ift. at tage hånd om området, men også at kommunerne i
højere grad forpligtes til at indhente og bruge faglig viden andre steder fra. Elisabet Sinding fortalte i
forlængelse heraf, at man i amputationsforeningen oplever store forskelle på serviceniveau kommunerne
imellem.
Jacob Monies fortalte, at man skulle huske på, at VIVEs undersøgelse er landsdækkende, hvorfor det kunne
være interessant at undersøge, hvordan det ser ud i Gentofte Kommune. Per Bruun Andersen erklærende
sig enig heri. Jan Chr. Mollerup tilsluttede sig ønsket om en undersøgelse af borgernes oplevelser i mødet
med Gentofte Kommune og nævnte, at både børne- og voksenområdets notater, hvor områderne
forholder sig til DCHs anbefalinger (Bilag 2.3 + 2.4), har karakter af skønmalerier. Anita Bahnsen sagde
hertil, at voksenområdets notat udtrykker områdets intentioner og egen opfattelse af tingenes tilstand og
er således ikke en objektiv afdækning af området. Helene Rasmussen foreslog, at ønsket om en
brugerundersøgelse drøftes nærmere på næstkommende møde med formandskabet.
Jan Chr. Mollerup henledte afslutningsvist politikernes opmærksomhed på, at DCH anbefaler, at
kommunerne forpligtes til at ansætte borgerrådgivere.

3. Idræt for alle
Christian Madsen gav med udgangspunkt i en præsentation (sendes ud med referat) et overblik over
kommunens tiltag, initiativer og læring på handicapidrætsområdet de sidste 10 år. Bl.a. blev der fortalt om:
• Opdelingen af borgere med handicap i tre grupper – alt efter støttebehov ift. at kunne deltage i
idrætsaktiviteter.
• Bestræbelserne på at skabe en samlet oversigt over handicaprettede idrætstilbud på kommunens
hjemmeside.
• Samarbejdet om at etablere den tværkommunale Special Sports Guide, som deles ud i trykt form til
relevante institutioner, tilbud og forvaltningsafsnit i kommunen.
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•

Brobygning til almene foreninger samt uddannelse af disse ift. at kunne modtage borgere med
handicap.

Efter oplægget roste Hans Rasmussen indsatsen med at skabe gode idrætstilbud for handicappede borgere
i Gentofte Kommune. Dog synes han, at man desværre har haft en tendens til at forstå ’fritidsaktiviteter’
som ’idrætsaktiviteter’. Her er mere socialt orienterede fritidsaktiviteter, hvor omdrejningspunktet ikke er
idræt, blevet et mere perifært indsatsområde. Desuden synes ’Idræt for alle’ at være rettet mod
børn/unge. Christian Madsen oplyste, at hovedfokus altid har været på idræt, dog så bredt forstået, at det
også rummer ting som dart og spejder. Men der er også aftenskoletilbud, som ikke har idræt som
omdrejningspunkt, til borgere med handicap. Idræt for borgere med funktionsnedsættelser rummer også
tilbud til voksne, afsluttede Christian Madsen.
Hans Rasmussen spurgte om oversigten på kommunens hjemmeside er tilgængelig. Christian Madsen
oplyste, at det er han overbevist om, at den er, men at Hans Rasmussen meget gerne måtte kigge på den
og give et tilgængeligheds-feedback.
Hans Rasmussen spurgte, hvordan man får ’1 times motion dagligt’ bredt ud til alle grupper af
handicappede. Jacob Monies refererede her til tidligere drøftelser af dette, hvor det blev besluttet, at det
skulle tages op ifm. næste års handleplan. Hans Rasmussen sagde, at det ikke er nok. Hvis Handicaprådet vil
have ordentlig indflydelse herpå, må der arbejdes med dette allerede nu. Jacob Monies sagde hertil, at
formandskabet drøfter sagen og en evt. arbejdsgruppe, som kan arbejde med 1 times motion dagligt.

4. Orientering fra formanden
• Status på tilgængelighedsprojekt i Kommuneservice
Jacob Monies oplyste, at projektet er på standby, indtil det igen er muligt at afholde fysiske møder.
• Status på sundhedsprojekt på Bank Mikkelsens Vej
Jacob Monies oplyste, at projektet forventes opstartet i 3. kvartal 2021, når diverse corona-restriktioner
forventeligt er ophævet.
• Status på projekt om universelt design i Byens Hus
Hans Rasmussen oplyste, at man i projektet havde kigget på skiltning, skrifttyper, information om huset og
adgang til teleslynger. Desuden er der indrettet to handicapparkeringspladser ved hovedindgangen –
adskilt fra den almindelige parkering, som er placeret ved sportshallen.
Hans Rasmussen oplyste, at han ifm. projektet er blevet bekendt med en designmanual, hvis udarbejdelse
Handicaprådet ikke har været en del af. Det betyder, at bl.a. farvevalg ikke er hensigtsmæssigt. Hans
Rasmussen udtrykte derfor ønske om en redegørelse, der beskriver de valg, der er taget i designmanualen.
• Status på ny hjemmeside
Hans Rasmussen oplyste, at kommunens nye hjemmeside gik i luften den 26. april. Den nye hjemmeside er
designet på en måde, der muliggør tilgang fra flest mulig enheder. Diversa, der er en virksomhed, som har
specialiseret sig i tilgængelighed, har gennemgået siden, inden den gik i luften, og nu igen efter den er gået
i luften. Noget af det, man har fundet ved gennemgang af siden, er, at hørehæmmede skal tilbydes andet
end et telefonnummer som kontaktmulighed til kommunen, at videoer på siden ikke har været tekstet, og
at forstørrelse visse steder ikke fungerer optimalt.
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• Øvrig orientering
Jacob Monies fortalte, at der i juni-nummeret af Gentofte Lige Nu vil være en artikel om den forbedrede
handicapadgang til stande og blå områder i kommunen. Her nævnes bl.a. muligheden for at låne en
badestol, så borger med større fysiske handicap kan komme i vandet ved kommunens strande. Formidling
af dette tilbud vil blive nævnt i artiklen og ellers ske via oversigten over fritidstilbud i kommunen, som
Christian Madsen forklarede om under punktet om idræt for alle.

5. Spørgsmål og orientering fra DH
•

Hans Rasmussen spurgte indtil, hvornår man igen skal tale om beskæftigelsesplan med Jobcenteret. Det
blev aftalt, at dette drøftes på næste formøde.

•

Jacob Monies havde spurgt Anita Bahnsen om borgere, der har bosted og dagtilbud samme sted. JM
takkede for det tidligere tilsendte svar og spurgte om, hvorfor det er sådan. Anita Bahnes svarede, at
det drejer sig om 66 borgere, for hvem et stort miljøskifte ikke er hensigtsmæssigt. Derfor henlægges
disse borgeres dagtilbud til lokaler i samme bygning som deres bosted eller til bygninger i samme
nærområde.

•

Jan Chr. Mollerup bemærkede, at ændringerne på Mosebuen, hvor et stort fælleslokale omdannes til
en ekstra lejlighed og et mindre fællesrum er en de facto nedlæggelse af stedet som bofællesskab.
Helene Rasmussen oplyste, at den fundne løsning er udviklet sammen med beboere og pårørende, og
at fællesspisning stadig er en mulighed i det mindre fællesrum.

•

Jan Chr. Mollerup spurgte, hvem der bevilger hjælpemidler til borgere med midlertidige
funktionsnedsættelse. Helene Rasmussen oplyste, at det i udgangspunktet er regionen, men at man er
velkommen til at henvende sig til kommunen, hvis man er i tvivl i det konkrete tilfælde. JCM mente, at
tidligere udsendte notat skulle suppleres med disse oplysninger.

6. Orientering fra KB-medlemmer
Det blev oplyst, at den nye borgmester, Michael Fenger, nu officielt er indsat. Jacob Monies spurgte, om de
tilstedeværende KB-medlemmer havde noget indtryk af, om dette ville medføre forandringer. Indtrykket er,
at udskiftningen på borgmesterkontoret ikke vi medføre de store forandringer – i hvert fald ikke til at
begynde med.

7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg

• Corona-status
Anita Bahnsen orienterede om, at 80 % af borgerne på bostederne snart er færdigvaccinerede, hvilket gør
at man kan lette besøgsrestriktionerne. Forventningen er, at man vil være i mål med dette den 8.6.
Personalet forventes at blive færdigvaccineret hen over sommeren.
Kommunens rådgivere arbejder fortsat hjemmefra.
Jacob Monies spurte, hvorfor det var blevet besluttet, at borgere på kommunes tilbud skulle vaccineres.
Anita Bahnsen oplyste, at man på tilbuddene følger samme retningslinjer som alle andre steder. Borgerne
på tilbuddene vaccineres efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer og ikke, fordi de bor på et tilbud,
men fordi mange af dem tilhører en særlig sårbar gruppe og/eller er ældre.

8. Eventuelt
Elisabet Sinding oplyste, at der nu er bragt en mindre artikel i Gentofte Lige Nu om hendes cykelklub, som
har fået støtte fra den borgerettede pulje. I den forbindelse undrede hun sig over, hvorfor man aktivt
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undgik ordet ’handicappet’ i artiklen, men i stedet brugte ’funktionsnedsættelse’. Christian Madsen
fortalte, at dette ordvalg også er valg flere steder på kommunens hjemmeside, og at det er helt bevidst, da
mange borgere ikke identificerer sig selv som handicappet. Det betyder, at borgere, der ser sig selv som
personer med funktionsnedsættelse fremfor som handicappede, også vil få øjnene op for de mange
muligheder, herunder den borgerrettede pulje, som også er rettet mod dem.
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