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Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH – Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Kathia Schierning, DH - Gentofte 
Jacob Monies, DH - Gentofte 
Jørgen Brødsgård Thomsen, DH – Gentofte 
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen  
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Michael Holst, Planchef, Teknik og Miljø  
Kirsten Dennig, Afdelingschef, Social og Handicap myndighed, Social og Sundhed 
 
Fra forvaltningen: 
Thomas Bille, Direktør, Social & Sundhed 
Jeppe Bøgh Andersen, Udviklings- og IT-chef, Tværgående Funktioner 
Christian Madsen, Chefkonsulent, Børn, Unge og Fritid  
Marianne Asp, Leder, Socialpsykiatriske tema, Social og Sundhed 
Lasse Dreboldt Olsen, Projektmedarbejder, Børn, Unge og Fritid (referent) 
 
Afbud: 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 

 
 
1. Gentofteplatformen v. Jeppe Bøgh Andersen 
Jeppe Bøgh Andersen var inviteret ind for at fortælle om indsatsen på IT-området med særligt 
fokus på handicapkompenserende tiltag, samt at præsentere den kommende Gentofte Platform 
 
Forretningsudvikling og digitalisering arbejder sammen med resten af organisationen om at 
udnytte det potentiale, der ligger i teknologien. Det drejer sig om anskaffelse og implementering 
af nye fagsystemer, udvikling af selvbetjeningsløsninger inkl. Hjemmeside, velfærdsteknologi, 
læring samt ”Smart City”. Kravene til disse løsninger er altid tilgængelighed, brugervenlighed, 
sikkerhed, robusthed og stabilitet. 
 
Disse krav har også været centrale i udviklingen den nye Gentofte Platform, som i første omgang 
er forvaltningens nye journaliseringssystem. På sigt er det muligt at invitere borgere ind i digitale 
samarbejdsrum, men der mangler stadigt noget udviklingsarbejde. 
 
De umiddelbare reaktioner fra Handicaprådet var, at Gentofte Platformen har potentiale, især i 
det mere direkte borgerrettede som samarbejde med sagsbehandlere.  
 
Jeppe Bøgh Andersen sluttede af med en opfordring til rådet om, at kontakte ham hvis der 
dukkede nye teknologier op, som kunne være en god idé at implementere i Gentofte Kommune.  
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2. Orientering om Sundhedsaftale III v. Thomas Bille  
 
Thomas Bille præsenterede Sundhedsaftale III og fortale, at den er blevet politisk behandlet og er 
nu i høring i kommuner og i Region Hovedstaden indtil udgangen af januar måned. 
 
Når planen har været i høring vil der efterfølgende blive udarbejdet en implementeringsplan, hvor 
der vil blive beskrevet konkrete tiltag. Da der er lagt budgetter for 2015 vil elementerne i 
implementeringsplanen være udgiftsneutrale for kommunerne. 
 
Handicaprådet gav udtryk for, at de gerne vil se implementeringsplanen når denne er udarbejdet. 
Jacob Monies bemærkede, at Sundhedsaftalen ikke indeholdte tilgængelighedstiltag ift. almen 
praksis, hvortil Thomas Bille svare, at dette hører hjemme i praksisplanen. 
 
3. Evaluering af handicappolitikken fra 2008 til 2012 v. Christian Madsen 
Christian Madsen præsenterede en evaluering af handicappolitikkens projekter, fra 2018 – 2012, 
som han havde udarbejdet på baggrund af data fra handicappolitik.dk 
 
Handicaprådet var glade for notatet, da det gav et overblik over de indsatser, som der har været i 
handicapråds-regi. Hans Rasmussen var dog ikke enige i alle vurderingerne, men var glad for 
overblikket det gav. 
 
4. Den borgerrettede pulje v. Lasse Olsen 
Der var blevet modtaget to ansøgninger til den borgerrettede pulje, en fra det socialpsykiatriske 
team og en fra en borger på institutionen Broholms Allé. Begge ansøgninger levede op de 
opstillede kriterier for den borgerrettede pulje. 

 
Netværk og Bevægelse 
Marianne Asp forklarede, at ansøgningen ’Netværk og Bevægelse’ er blevet til på baggrund af et 
rehabiliteringsuddannelse, hvor der havde været fokus på netværksdannelser. Erfaring viser, at 
netværk gavner. Idræt på tværs skaber samhørighed mellem lokalsamfundet og borgere med 
særlige behov. 
 
Hans Rasmussen havde et forbehold angående særhold, hvortil Marianne Asp svarede, at 
særholdene var blevet dannet for at starte projektet op – på den lange bane skal holde åbnes op 
for flere forskellige typer af deltagere. 
 
Beslutning: Ansøgningen bevilliges midler 
 
Ungecafé på Broholms Allé 
Det er en bred vifte af unge, der er tilknyttet Broholms Allé, som gerne vil lave aktiviteter. 
Formålet bag ansøgningen er, at styrke netværket for unge på Broholms Allé med udgangspunkt i 
en aktivitetscafé. Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i fælles interesser og ikke af hensyn til 
typer af handicaps.  
 
Beslutning: Ansøgningen bevilliges midler  
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5. Orientering fra formanden 
 
Workshop i Socialstyrelsen 
I november deltog medlemmer af handicaprådet, samt sekretæren, i en workshop arrangeret af 
Socialstyrelsen for handicapråd i Region Hovedstaden.  
 
Julemarkedet 
Formanden orienterede om årets julemarked i Rådhushalen d. 4. december, der havde været 
velbesøgt. 
 
Det Centrale Handicapråd 
Kommunalbestyrelsen og Handicaprådet havde modtaget invitation til at deltage i Det Centrale 
Handicapråds årsmøde. Det vil blive afholdt i Nyborg d. 4. februar.  
 
Gentofte Sportspark 
Jacob Monies har været forbi byggeriet af Gentofte Sportspark. Desværre så det et sted, set 
udefra, ud til at der var lavet trapper, hvor det havde været kunnet undgået Jacob Monies, sagde 
at det er vigtigt at indarbejde tilgængelighed fra starten. 
 
6. Spørgsmål og orientering fra DH 
Elisabet Sinding havde stillet spørgsmålet om, hvad reglerne er angående genhusning, da beboere 
på Strandlund blev genhuset under Bodilorkanen i 2013. 
 
Thomas Bille svarede, at reglerne er ret klare i den forstand, at kommunen kun har en forpligtelse 
til og mulighed for at genhuse lejerne i Strandlunds kollektivboliger.  
 
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
 
Intet 
 
8. Eventuelt 

 
Kathia Schierning så gerne, at receptionen i rådhushallen havde informationer om, hvor der bliver 
holdt møder. 

 
 


