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Referat af møde i Handicaprådet mandag den 19. december 2022 

Tilstede  
Hans Rasmussen, formand, DH Gentofte 
Elisabet Sinding, næstformand, DH Gentofte 
Mitzi Reinau, DH Gentofte 
Lene Jelstrup, DH Gentofte  
Jens Chr. Pedersen, DH Gentofte 
Frederik Dehlholm, Kommunalbestyrelsen 
Jesper Bache Marcus, Kommunalbestyrelsen 

Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen 

Fra forvaltningen o.a.  
Kasper Tange Jørgensen, afdelingschef for borger, erhverv, beskæftigelse og integration 
Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid BSKUF 
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent) 

Afbud 
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 
Anita Bahnsen, afdelingschef i Social & Handicap 
Michael Holst, planchef Plan & Byg 

1. Velkomst ved formanden 

Hans Rasmussen bød velkommen. 

2. Orientering om mål på beskæftigelsesområdet 
Kasper Tange Jørgensen introducerede kort sig selv som ny afdelingschef for Borger, Erhverv, 
Beskæftigelse og Integration. Kasper redegjorde for, at der som led i den tidligere regerings 
beslutning om ’Ret til tidlig pension’ blev ændret på kravene om en Beskæftigelsesplan. 
Området følges fremover lokalt og med lokal målsætning.  

Gentofte Kommune har i en politisk proces i 2022 besluttet 4-årige mål for 
beskæftigelsesindsatsen, og på udvalgsmøde den 1. december 2022 blev det besluttet, at de 
4-årige mål skal tjene som plangrundlag for beskæftigelsesindsatsen. For yderligere 
information se ’Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget’.  

Kasper fremhævede flere konkrete beskæftigelsesindsatser med særlig interesse for 
Handicaprådet. Endvidere omtalte Kasper det kommende initiativ til en autisme-koordinator. 
Hans Rasmussen nævnte, at DH gerne ser, at der bliver taget initiativer til støtte af 
beskæftigelse for fleksjobbere samt en indsats for jobfastholdelse for borgere med handicap. 
Jesper B. Marcus og Katja S. Johansen informerede om ’Vi tar’ ansvar’- mærkningen.  

Kasper blev bl.a. spurgt, om de opsatte mål gennemføres ud fra en national tilgang, så der kan 
sammenlignes på tværs af kommunerne. Det blev oplyst, at der ikke er en national 
tværkommunal tilgang.  

På mødet uddybede Jesper og Katja, at flere udvalg i Gentofte Kommune, som noget nyt, har 
defineret 4-årige politiske mål med henblik på et fælles længere sigte for den politiske indsats.  
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3. Orientering og spørgsmål fra DH Gentofte 
Hans spurgte ind til en aktuel sag på kommunalbestyrelsens møde den 19. december, hvor 
midler fra Tilgængelighedspuljen ser ud til at kunne anvendes til aflønning. Det vækker 
undren, hvis det er muligt at aflønne medarbejdere via en anlægspulje, og bekymringen er, om 
der vil være nok ressourcer til de bekostelige tilgængelighedsinitiativer. Hans ønsker derfor 
en orientering om dette. Katja og Jesper oplyste, at de ikke forventer, at der er en ændret 
praksis for administration af puljen. På et kommende rådsmøde meldes tilbage på, hvorvidt 
praksis er ændret.   

4. Orientering fra KB medlemmer 
Katja og Jesper orienterede om den gennemførte Erhvervskonference, hvor der blev uddelt en 
pris for Socialt Ansvar.  

5. Orientering fra forvaltningen 
Ingen punkter. 

6. Orientering fra formanden 

• Orientering om KL Social. Mitzi Reinau og Hans deltog som repræsentanter for 
Handicaprådet. Hovedoverskriften var kompleksitet på Socialområdet. En stigende 
kompleksitet, der sætter faglighed og økonomi under pres. Kompleksiteten består bl.a. i, at 
en række borgere er diagnosticeret med flere handicap samtidigt, som skal tackles/løses, 
og hvordan man bl.a. gennem Fremfærd, der er et samarbejde mellem KL og 
forhandlingsfællesskabet prøver, at udvikle de kommunale kerneopgaver og finde en 
effektiv opgaveløsning. 
Mitzi deltog i en workshop om udviklingshæmning og demens, hvor forstanderen for 
Østerled holdt et spændende oplæg. Derfor foreslås det, at rådets februarmøde afholdes på 
Østerled med en præsentation af ovennævnte aktivitet.  

• Julemarked. Mitzi og Hans deltog som repræsentanter for Handicaprådet for at gøre 
opmærksom på den borgerrettede pulje. Igen i år en fin afvikling af julemarkedet, der var 
både hyggeligt og værdigt for de borgere, som var til stede, blot var der en anelse koldt i 
rådhushallen i starten.  

• Årsberetning 2022. Hans ønsker, at der udgives en beretning til præsentation på januar 
mødet med afsæt i den type beretning, der blev udarbejdet før 2017. Formålet er nemt at 
kunne orientere interesserede i, hvad rådet laver. Formål, format og ressourcer blev 
drøftet. Elisabet Sinding og Mitzi fremhævede fordelen ved en beretning med et hurtigt 
overblik. Beretningens indhold og format drøftes på januar-mødet. 

• Status på Handleplan 2023. Christian orienterede om status og imødekommelse af 
ønsker. Projektøkonomi og overførte midler matcher 100% de foreslåede initiativer. 
Senest er der tilføjet initiativ om demens og udviklingshæmning. Der er således ikke 
prioriteringsbehov.  

• Status på Handicaprådets mulighed for at give input til Rammeaftalen. Spørgsmål 
stillet af DH med henblik på at blive hørt tidligere i processen. Anita Bahnsen forventer, at 
der vil være en mulighed i foråret 2023. Katja S. Johansen oplyste, at et større 
analysearbejde danner baggrund for tallene og at påvirkningsmuligheden er begrænset – 
også for politikere.  Katja S. Johansen foreslog, at Handicaprådet på et møde i foråret, tager 
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afsæt i seneste års aftale og herudfra foreslår eventuelle initiativområder og kommer med 
input, hvor der opleves forskelle mellem angivet behov og oplevet behov for tilbud.  

• Invitation til Børneterapien den 9/1 kl. 14.30. Tilmelding via sekretæren. Aktuelt er 
Hans, Mitzi og Frederik tilmeldt. Adresse tilsendes af sekretæren. 

• Fotografering af Handicapråd 16/1. Tidspunkt forventeligt kl. 16.30. 

• Besøg Østerled 20. februar og herefter ordinært møde på stedet.  

7. Eventuelt 
Ingen punkter. 
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