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/  GENTOFTE KOMMUNE    SOCIAL & SUNDHED 

Referat fra Skypemøde i Handicaprådet mandag den 18. maj 2020 

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

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed 
Christian Madsen, Chefkonsulent, BSKUF 
Berit Rask, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent) 

1. Møder i Handicaprådet fremadrettet  
Indtil videre er der et fortsat behov for at holde afstand og et ønske om, at det ikke er nødvendigt at være 
fysisk tilstede for at deltage i et Handicaprådsmøde. Idet flere oplever det udfordrende at deltage via fx 
Skype er der dog også ønske om, at det er muligt at være fysisk tilstede. Det blev aftalt, at mødet i juni så 
vidt muligt planlægges således, at medlemmer af rådet kan deltage enten ved fysisk tilstedeværelse i et 
mødelokale på rådhuset eller via Skype.  

2. Status på udvalgte områder i en ’Corona-tid’ 
Der blev orienteret om følgende emner:  

 Social & Sundhedsområdet i en ’Corona-tid’. Et statusnotat var indledningsvis udsendt for  
ressortområdet for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget. Det beskriver udviklingen i COVID-19 tilfælde i 
kommunen, sundhedsberedskabet samt forbyggende tiltag ift. smittespredning. Der var ingen 
indholdsmæssige spørgsmål fra rådet.  

 Genoptræning og rehabilitering. Indsatsen er gennem hele corona-perioden opretholdt over for  
borgere i risiko for funktionstab eller som grundet sygdom har haft et funktionstab.  
- Kommunens tilbud er omlagt til kontakt og behandling under hensyntagen til sundhedsstyrelsens 

retningslinjer. Alle borgere i et igangværende forløb og nytilkomne henviste er blevet kontaktet 
personligt af kommunens terapeuter. Borgerne er ud fra en individuel faglig vurdering og under hensyn 
til smitterisiko enten fortsat, afsluttet eller opstartet behandling. 

- Tilbud om behandling gennemføres i form af telefonisk instruktion, video-konsultation, hjemmebesøg 
med individuel vurdering eller ved fremmøde i terapien til træning, der kræver særlige forhold.  

- Aktiviteter på genoptræningslokaliteterne planlægges, så det er muligt at holde afstand og så 
retningslinjerne for antal tilstedeværende overholdes.  Al holdaktivitet er pauseret. Mens der er særlige 
hold, der er omlagt til udetræninger med 2-4 deltagere - kaldet samtræning.   

- Alle borgere har - uanset tilbudt og aftalt træningsform - fået minimum et opfølgende telefonopkald om 
ugen. Mange borgere har som supplement fået udleveret eller tilsendt selvtræningsprogram. En del 
borgere har selv afmeldt træningen. 

- Indsatser fra logopæd og neuropsykolog tilbydes som Skypesessioner. I fase 2 tilbydes i tillæg 
konsultation på Tranehaven, hvis det findes nødvendigt.  

- Forebyggende hjemmebesøg har udvidet deres tilgængelighed telefonisk. 
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 Det psykosociale område. Indsatserne rettet mod borgere, der bor i egen bolig. Indsatsen har så vidt 
muligt være fastholdt, men ændret således at der gennemføres en række tiltag via Skype-møder. Cafe 
Stolpen er ændret til at udbringe mad to gange ugentligt til dem der ønsker det. Nogen borgere tilbyde 
en times gåtur fremfor besøg i hjemmet. For nogen borgere er det en vanskelig omvæltning. For andre 
borgere er oplevelsen at møde via Skype er mere attraktivt. Der er borgere, der ift. SKP-indsats nu 
opsøger kommunen for at få Skype-opfølgningsmøder.  

Handicaprådet spurgte ind til indsatsen og forventningerne til udviklingen i behovet. Anita Bahnsen 
oplyse, at der aktuelt opleves nogenlunde samme behov som vanligt. Der er dog en forventning om, at 
der kan komme et øget behov efter pandemien idet den nuværende situation kan risikere at føre til 
debut af angst og andre lidelser hos nogle borgere. Jacob Monies fremhævdede, hvordan kommunens 
børneområde tilbyder telefonisk kontakt ved behov og opfordrede til at også andre områder 
kommunikerer det, når de har et sådant tilbud. Ina supplerede med ønske om, at en sådan mulighed 
tilrettelægges så den kan benyttes af hørehæmmede. Afslutningsvis orienterede Jacob Monies om, 
hvordan der i regi af DH er indkommet meget forskellige både positive og negative eksempler fra 
borgere ift. hvordan behov for hjælp er imødekommet af kommunen under corona-krisen.  

 Status Handleplan 2020  
Christian Madsen orienterede om kendetegn ved den fremsendte status på Handleplanen. Det kan heri 
ses, at en overvejende del af initiativerne er berørt af Corona-situationen med den konsekvens, at 
tidsplaner er forrykket. Dog forventes alle aktiviteter gennemført – blot forskudt. Tiltag med grøn 
markering er ofte indsatser kommunen selv gennemfører og hvor der fx ikke er behov for at komme i 
tæt kontakt med mange borgere eller medarbejdere.  

Handicaprådet spurgte ind til, hvorfor der er emneområder, der ikke indeholder indsatser. Christian 
Madsen oplyste, at Handleplanen og status på denne alene indeholder indsatser finansieret af midlerne 
hertil, mens der I kommunen er en række tiltag inden for disse emneområde, de er blot finansieret og 
styret på anden vis. Fx findes der en række beskæftigelsesindsatser, der opfylder handicappolitikkens 
målsætninger men finansieres og styres via eksterne midler. Handicaprådet bliver orienteret om disse 
på anden vis – fx via oplæg som på rådets møde i februar, hvor der var et større tema-oplæg om 
fleksjob indsatsen.  

3. Status Bank Mikkelsens Vej byggeriet 
Etape 2 boliger: Berit orienterede kort om den igangværende Etape 2 på området, der indeholder 
boliger til Blomsterhusene og Blindenetværket. Her er planen følgende 
·       Indflytning Blomsterhusene i bygning C den 16. oktober 2020  
·       Indflytning Blomsterhusene i Bygning D, 2 levegrupper den 16. november 2020 
·       Indflytning Blindenetværket den 1. december 2020  
Almene boliger ved KAB. Den sidste nedrivning af gamle bygninger er efter planen sat til den 23. 
november 2020. De almene boliger skal efter planen være færdige medio 2022. Desværre er KAB’s 
entreprenør på opgaven gået konkurs, så der er en vis usikkerhed om tidsplanen. KAB står for af 
afklaring af dette og det til kommunen fremsendte skema B udsat pt.  

4. Orientering fra formanden 
 Tilgængelighedsforum og tiltag støttet af Tilgængelighedspuljen. Der forventes mindre forsinkelser 

på enkelte projekter støttet af puljen. Idet mange af projekterne gennemføres af kommunen selv 
forventes der ikke væsentlige tidsforskydninger af indsatserne.  
Væsentlige forbedringer i tilgængeligheden til Charlottenlund og Hellerup strand er igangsat og 
gennemføres, så de kan komme i brug i indeværende badesæson.  
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5. Spørgsmål og orientering fra DH medlemmer  
- Hvordan håndteres udligningsreformens konsekvenser? Helene orienterede om, at der endnu ikke er 

taget stilling til, hvordan kommunens øgede betaling og ændrede tilskudsordninger skal håndteres. Det 
blev oplyst, at konsekvenserne ved reformen træder igennem for budget 2021.  

- Er der ændring i kommuners mulighed for udligning på ekstra dyre enkeltsager? Anita Bahnsen 
svarede, at der er ændringer som gør det muligt at opnå øget refusion for særligt dyre enkeltsager, det 
er dog endnu ikke beregnet hvad den fulde konsekvens er rent økonomisk. 

6.  Orientering fra KB medlemmer 
Jesper Kamp orienterede om, at kommunalbestyrelsen ligesom mange andre har været lukket ned. De 
politiske møder er dog ved at blive normaliserede igen ud fra de aktuelle forskrifter. De har været afholdt 
kommunalbestyrelsesmøde i rådhushallen med stor afstand mellem deltagerne. Nu er også de stående 
udvalgsmøder ved at blive startet op igen, mens opgaveudvalgene foreløbig er udskudt.  

 

7. Orientering forvaltning og fagudvalg 

- Konsulentundersøgelsen af det specialiserede område; der var aftalt til tidligere behandling i rådet vil 
forventeligt blive præsenteret til august-mødet i rådet.  

- Nye fælles rammer for brugerråd – Principper og veje vil blive behandlet på juni-mødet i rådet.  

8. Eventuelt 
Jacob Monies takkede for godt afviklet møde. 
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