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Referat møde i Handicaprådet mandag den 16. december 2019  

Tilstede 
Jacob Monies, DH Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, DH Gentofte 
Hans Rasmussen, DH Gentofte - stedfortræder 
Elisabet Sinding, DH Gentofte 
Ina Ringgaard Sørensen, DH Gentofte 
Andreas Weidinger, Kommunalbestyrelsen 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen 
Anita Bahnsen, chef, Social & Handicap Myndighed 

Michael Holst, planchef, Plan og Byg 

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed 
Rikke Lunøe, projektleder, Social & Handicap 
Bente Marie Elstrøm Jørgensen, tovholder opgaveudvalget Fremtidens Transport, IT styring og proces 
Christian Madsen, chefkonsulent, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
Berit Rask, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent) 

1. Oplæg om Trivsel gennem netværk – gruppeforløb for borgere med §85 støtte 
tilknyttet Socialpsykiatrisk Center og Center for Netværk  

Projektleder Rikke Lunøe, og Tea der har været med i et gruppeforløb, introducerede projekt Trivsel 
gennem netværk med at vise en film om Trivselskortet, der er et centralt værktøj til brug for deltagerne i 
projektet. Se mere på LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ayjHrgXu9yY&t=3s Tea uddybede, 
hvordan Trivselskortet har hjulpet hende til at få mere fokus på egne ressourcer og udviklingsmuligheder 
på vej mod målet om at genoptage uddannelse. Det har været og er stadig et rigtig godt værktøj til at tale 
sammen ud fra fx i dialogen med kontaktperson, socialrådgiver m.v. Sammen med Trivselskortet har det 3 
måneders gruppeforløb Trivsel gennem netværk været vigtigt. Tea har efterfølgende været med til at starte 
en selvhjælpsgruppe i regi af Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte i Byens Hus. Her er deltagere fra 
forskellige forløb, hvor fokus er på det gode liv og på at lave aktiviteter sammen med andre. Gruppen har 
hentet inspiration i gruppeforløbet. I det nyeste Gentofte Lige NU kan der læses mere om 
selvhjælpsgruppen http://viewer.zmags.com/publication/071c80ad#/071c80ad/1  

Rikke Lunøe præsenterede herefter rammerne for selve projektet: Et afsæt i Netværksstrategien fra 2017 - 
der tidligere er introduceret for Handicaprådet, inspiration hentet i England, en SATS-pulje ansøgning og nu 
et 3-årigt udviklingsforløb, med fokus på udvikling af gruppestøtte, der tegner konturerne af en såkaldt 
lovende praksis. Det er forventningen, at de positive resultater opsamles til en model for gruppestøtte, som 
Socialstyrelsen ønsker at udbrede til andre.  

Handicaprådet spurgte uddybende ind til erfaringer og omfang af grupper. Der er ca. 5-7 borgere i hvert 
netværksforløb á 3 måneder. Afslutningsvis takkede rådet for den spændende præsentation.  

2. Høring af Produktet fra Opgaveudvalg Fremtidens Transport   
Bente Marie Elstrøm Jørgensen præsenterede kommissorium og et kort oprids af budskaber fra afholdt 
konference i august 2019, hvor handicaprådet var inviteret med. Derudover blev opgaveudvalgets 
foreløbige produkt i form af en række pejlemærker og tests/prøvehandlinger præsenteret. Herefter blev 

https://www.youtube.com/watch?v=ayjHrgXu9yY&t=3s
http://viewer.zmags.com/publication/071c80ad#/071c80ad/1
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Handicaprådet spurgt om bidrag til det afsluttende arbejde i udvalget. Handicaprådet drøftede 
spørgsmålene og kom med følgende bidrag:  

Hvilke typiske udfordringer møder mennesker med handicap, når de skal transportere sig? 
Handicaprådets bidrog med følgende: Udfordringer med fremkommelighed, fx når løbehjul og cykler kører 
og parkeres på fortove og pga. ujævne fortove. Behov for lav indstigning i busser, og at køretøjer – også 
elektrisk drevne – kan høres i trafikken.  

Hvilke af de 5 pejlemærker har særlig interesse i et handicapperspektiv? 
En tilslutning til pejlemærket ’let kombineret transport’, der sigter mod gode muligheder for at komme til 
og fra trafikale knudepunkter, herunder at gøre den første og sidste del rejsen nem. Der er fra et 
handicapperspektiv givet vis fortsat brug for den personlige fysiske hjælp de første og sidste meter af en 
transportkæde. Handicaprådet udtrykte særlig interesse i pejlemærket ’udnyt automatiseringen’ fx 
førerløse shuttlebusser til den første og sidste strækning af en transportkæde f, selvkørende taxier, der kan 
bringe én dør til dør eller automatiske førerhunde, rollatorer, indkøbsvogne mv., der kan guide én rette 
sted hen uden forhindringer –. Automatiseringen er også interessant i forhold til infoskærme med 
realtidsdata til brugere af kollektiv trafik, der ikke kan anvende en app fx skærme ved busstoppesteder, der 
viser tid til næstkommende bus eller skærm i bussen, der informerer om sammenhæng til andre 
transportmidler, når man stiger af. Pejlemærker vedr. deling er interessent i forhold til samkørsel, hvor man 
kan forstille sig, at borgere med handicap kan få hjælp til fx ind- og udstigning.  

I forhold til at ’styrke cyklisme’ blev betydningen af brede cykelstier, der kan rumme trehjulede cykler 
fremhævet.   

Hvis transportløsningerne indenfor ét eller flere pejlemærker skulle være handicapvenlige, hvad skulle de så 
understøtte? 
En generelt indstilling til universelt design i løsninger på transportområdet ud fra devisen om menneskelig 
diversitet – og design, der ikke blot tager afsæt i som folk er flest, men som folk er forskellige. Der skal være 
fokus på fremkommelighed og tilgængelighed.  

Handicaprådet takkede afslutningsvis for præsentation og ser frem til den videre proces og vej for 
fremtidens transportløsninger.  

3. Orientering fra formanden 
 Kommunikation: Artikel i Gentofte Lige Nu den 12. dec. samt artikel i Villabyerne om badebro. Det 

blev drøftet, hvordan ønsket er en løbende opmærksomhed på nye tiltag i kommunen, der er relevante 
at kommunikere enten på lokale medier eller måske ift. Danske Handicaporganisationer. Det blev aftalt, 
at Christian Madsen bidrager til at holde øje med tiltag i regi af Handleplanen.  

 Deltagelse i workshop for opgaveudvalg Det grønne Gentofte. Orientering om Mitzi Reinau’ 
deltagelse i workshop. En af de deltagende borgere i opgaveudvalget, der bidrager med erfaringer fra 
Statens Byggeforskning, er ligeledes tilknyttet DH. Der er støtte til et grønnere Gentofte. I forhold til 
grøn beplantning langs fortorve, er der en opmærksomhed på, at disse forsat skal holdes brede og 
tilgængelige 

 Anvendelse af BigData og robotter i forlængelse af Opgaveudvalg om digitalisering. 
Formandskabet har haft møde med digitaliseringsansvarlig Annette Ishøy. Kommunen har endnu ikke 
egne initiativer men følger de initiativer der udrulles ud på landsplan.  

 Årsberetning – punkter. Der forventes udarbejdet et udkast i samme format som sidste år. I 
hovedtræk vil den forventeligt indeholde en særlig bemærkning ift. tabet af Ole Stephensen. Men også 
at rådet siden starten i 2018 har fået 4 nye medlemmer, hvorfor Handicaprådets formål, roller og 
ansvar har været genbesøgt og drøftet. Der har været høringer og en særlig opmærksomhed på 
fokuspunkterne Job og Beskæftigelse, Uddannelse, Sundhed og Kommunikationen.  
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 Møde i det Centrale Handicapråd 25 februar. Årsmødet forventes ændret til et møde om 
udformning af nye handicappolitikker. Gentofte kommunes handicappolitik trækkes frem som et 
særligt eksempel og proces. Der har været gennemført interview med både Jacob Monies og Christian 
Madsen.  

 Danske Handicaporganisationer har fokus på trivsel i folkeskolen. Delresultater fra en ny 
undersøgelse fra DH peger desværre på oplevelsen af en markant mistrivsel i folkeskolen hos børn med 
handicap. 58% oplever, at deres barn ikke er den del af det sociale fællesskab i folkeskolen. Det 
understreger Handicaprådets særlige interesse for trivslen hos børn i Gentofte kommunes folkeskoler – 
jf. tidligere møde med deltagelse af Hans Andresen. Der blev udtrykt ønske om at skoleområdet fortsat 
vil tage problemstillingen alvorligt. Selvom trivselsmålinger viser et godt gennemsnit for børn i skolerne 
i Gentofte kommune er det vigtigt, at rette en særlig opmærksomhed på trivslen hos børn med særlige 
behov. Andreas Weidinger gav tilsagn om at bringe problemstillingen videre i Skoleudvalget. 

 Mødeplan for Handicaprådet 2020 – udsendt med dagsorden.  

4. Orientering og spørgsmål fra DH medlemmer 
 Hans Rasmussen orienterede om deltagelse i konference om Retssikkerhed. Herunder konferencens 

fokus på danmarkskortet over omgørelsesprocenter, socialrådgivernes arbejdsvilkår og heraf 
indflydelse på sagsbehandlingen. På konferencen blev desuden udtrykt gode erfaringer med VUM-
modellen som værktøj og gode erfaringer med borgerrådgivere - en ordning der findes i ca. halvdelen 
af kommunerne. DH ser gerne ordningen udbredt også i Gentofte kommune. En borgerrådgiver (ansat 
af kommunalbestyrelsen) giver mulighed for afklaring af misforståelse undervejs i afklaringsprocesser 
og deraf større tilfredshed uanset endelig resultat af en given afgørelse.  

 Orientering om artikel i Altinget, der fortæller om at nogle kommuner benytter provisionslønnede 
konsulenter til undersøgelse af det specialiserede område. Det oplever DH meget uheldigt og ønsker 
derfor at spørge om Gentofte kommunes praksis. Helene Rasmussen oplyste, at Gentofte kommune 
hverken benytter metoden med provisionslønnede konsulenter eller de nævnte konsulentfirmaer 
omtalt i artiklen. I den igangværende konsulentundersøgelse er indgået en fast aftale med et fast 
honorar.  

 Jacob Monies spurgte – på baggrund af artikel – ind til, Hvordan ungemiljøet i Byens Hus har forholdt 
sig til og kan rumme unge med enten kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser. 

 Elisabet Sinding spurgte, hvordan det går med indstillingen om etablering af en handicappris i Gentofte 
Kommune. Jacob Monies oplyste, at næste skridt er at formandskabet går i dialog med borgmesteren.  

5. Orientering fra KB medlemmer  
 KH medlemmerne havde ikke direkte orienteringspunkter fra udvalg mm.  
 Jesper Kamp orienterede om interesse i og googlesøgning på danske handicaporganisationers initiativer 

i forbindelse med den internationale handicapdag den 3. december og fandt det meget sparsomt med 
søgeresultater. Det blev i den forbindelse kort drøftet, hvordan landsorganisationen også kan bidrage 
mere proaktivt til at gøre dagen kendt.  

6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Udkast til Handleplan 2020 er godkendt i direktionen. Der er flere projekter end der er penge til, så 
Handicaprådet skal prioritere indsatserne på et kommende møde. Planen udsendes som lovet inden jul 
til hele Handicaprådet.  

7. Eventuelt 
Orientering om at Jakob Monies har fremsendt spørgsmål til tidligere udsendte Kvartalsredegørelse og 
oplysninger om fald i BPA-ordning. Anita Bahnsen oplyste at faldet skyldes et pr borgere er afgået ved 
døden og der ikke er kommet nye borgere til.  
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