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/  GENTOFTE KOMMUNE    SOCIAL & SUNDHED 

Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 15. juni 2020 

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

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed 
Stine Bek Andersen, sekretær Tilgængelighedsforum, Teknik & Miljø – via Skype 
Caroline Verbeek, Leder af Børneterapien – via Skype 
Pernille Hanegård, terapeut Børneterapien - via Skype 
Majbritt Fjord, terapeut Børneterapien- via Skype 
Anne Lene Bak Christensen, terapeut Børneterapien - via Skype 
Rie Bejer, Drifts – & udviklingskonsulent, Sociale Institutioner og Familiepleje - via Skype 
Berit Rask, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent) 

1. Fælles rammer og principper for brugerråd  
Anita Bahnsen præsenterede nye rammer og principper for brugerråd til fornyelse af de tidligere fælles 
rammer for brugerbestyrelser. Ønsket er via syv mere enkle principper at forny praksis for 
brugerinvolvering på tilbuddene med det mål at styrke brugernes indflydelse og engagement. Med de nye 
rammer og principper skabes mere fleksible og forskellige organisationsformer i de respektive tilbud, så der 
bedre kan tages højde for borgernes forskellige formåen og behov. På nogle tilbud vil der også være 
pårørende eller andre nøglepersoner fra brugerens netværk, der bliver medlemmer af brugerrådet.  
Ledelsen på hvert tilbud sætter rammen med afsæt i den politiske ramme, der er givet.  

Handicaprådet ved næstformand Jan Mollerup hilste de nye rammer og principper for brugerråd 
velkomment, idet de fremstår mere enkle og brugbare end de tidligere rammer for brugerbestyrelser. Hans 
Rasmussen takkede for oplægget med ønske om at tilføje et princip om åbenhed og offentlighed. Det skal 
fx sikre formidling af brugerrådenes dagsordner og referater m.m., så pårørende får mulighed for at følge 
arbejdet, dels i brugerrådet og dels i udviklingen på et givent botilbud. Også Elisabet Sinding hilste 
oplægget velkomment og understregede betydningen af, at det er brugerne, der sikres indflydelsen, mens 
der samtidig er behov for åbenheden med formidling af fx referater til pårørende. Formandskabet havde 
den opfattelse, at pårørende skal være repræsenterede i alle brugerråd. Hvis det ikke er muligt skal de 
pårørende tilbydes, at der oprettes et pårørenderåd således, at de pårørendes indflydelse tilgodeses tillige 
med informationsforpligtigelsen over for disse. Det blev aftalt, at Handicaprådet melder eventuelle 
kommentarer ind senest den 23. juni. 

2. Årlig status fra Tilgængelighedsforum  
Stine Berg Andersen, sekretær for Tilgængelighedsforum, præsenterede med afsæt i den udsendte 
powerpoint præsentation en status for en række af de iværksatte og planlagte projekter for både 2019 og 
2020. Udgangspunktet er, at der iværksættes en årlig projektportefølje for de 2.8 mio. kr. der udgør den 
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årlige ramme for Tilgængelighedspuljen. Dog er der de seneste år af forskellig årsager overført midler, så 
der i 2019 er projekter for 5.4 mio. kr.  

Handicaprådet fik visualiseret, hvordan en række af de gennemførte tiltag ser ud. Fokus er ændret de 
seneste 5 år fra et fokus på at sikre tilgængelighed inde i offentlige bygninger til en større fokus på 
udendørs tilgængelighed og tilgængelighed i grønne områder. Der blev vist eksempler på nye offentlige 
toiletter på Mariebjerg og Ordrup kirkegårde, en ny rampe ved Gentofte Sø og bedre stier med grus i stedet 
for stier med flis samt bedre tilgængelige bænke og bordsæt. Det blev uddybet, hvordan der er arbejdet 
med tilgængelighed i området omkring Ordrup Kirkegård. Et område med en stigende ældre 
befolkningssammensætning. Endelig blev tiltag i bl.a. Byens Hus og på Bank Mikkelsens Vej visualiseret.  

De planlagte projekter for indeværende år 2020 bliver som følge af Corona-situationen påvirket. Det 
betyder aktuelt, at tiltag i Sportsparken og i Kommuneservice er udskudt til 2021. Anvendelsen af et årligt 
såkaldt ad hoc beløb til løbende ansøgere blev præsenteret og drøftet. Aktuelt gives fx støtte til bedre 
skiltning på kommunens fire kirkegårde.  

Handicaprådet takkede for en god statusgennemgang og hilste det meget velkomment med en foto-
dokumentation af de igangværende initiativer ligesom rådet roste flere af tiltagene især ved Gentofte Sø.  

Elisabet Sinding stillede spørgsmålstegn ved brugen af brosten som belægning og potentielle udfordringer 
for borgere, der benytte kørestol eller rollator. Der blev blandt andet rejst ønske om mere brug af 
gennemgående fliser på fortov over vejoverskæringer. Stine Berg Andersen uddybede, hvordan der er 
arbejdet med en nyere type chaussesten, der er glattet ud og ændret for at sikre bedre kørsel for denne 
type brugere. Det blev samtidig drøftet, hvordan der vejteknisk ift. tung trafik fortsat kan være behov for en 
belægning ved vejoverskæringer med brosten/chaussesten, hvor der ikke kan være gennemgående fliser. 
Formand Jacob Monies finder at kommunens nye typer brosten/chaussesten er en rigtig fin løsning, der 
både fungere for brugerne og fremtræder pæn. Medlemmer af rådet blev opfordret til at afprøve disse nye 
løsninger dels på hele Ordrupvej og dels på Ellenvej.  

Opsætning af nye lydfyr blev drøftet. En ny type gennemtestede fyr baseret på bankelyde har opnået rigtig 
gode resultater i forhold til at virke mindre forstyrrende for naboer. Både de kommende lydfyr og de 
eksisterende lydfyr i Gentoftegade er denne nye type løsning. Der har givet anledning til positiv 
naborespons i Gentoftegade.  

Andreas Weidinger spurgte til om ændringer i kommunens anlægsloft kan give anledning til igangsættelse 
af flere tiltag og om der findes nye potentielle tiltag i støbeskeen. Stine Berg Andersen oplyste, at der er 
flere potentielle tiltag, men mulighederne for igangsættelse af disse er påvirket af de ændrede 
arbejdsforhold som følge af restriktioner pga. Corona, så det kan være vanskeligt at fremskynde disse.  

Hans Rasmussen ønske om hurtigst muligt at få etableret ledelinjer i Byens Hus. Det blev drøftet, hvordan 
der aktuelt er forskellige planer, der ønskes sammentænkt og løst samtidig. 

Handicaprådet takkede for præsentationen og ønsker at fastholde denne form for status 1-2 gange årligt.  

3. Oplæg om erfaringer med Jeg-kan-holdet. 

Leder af Børneterapien Caroline Verbeek indledte med en præsentation af det gennemførte projekt, der 
startede i 2018 og løb frem til april 2019. Projektet er iværksat og gennemført som et udviklingstiltag 
støttet af Handicappolitikkens Handleplan.  

Børneterapien med deltagelse af flere medvirkende terapeuter præsenterede herefter uddybende om 
tiltagets succesfulde tilgang. Der er uddannet en række medarbejdere undervejs og der er udviklet et 
styrket samarbejde med forældre og arbejdet særligt med netværksskabende aktiviteter. De konkrete typer 
aktiviteter gennemført med børnene blev præsenteret ligesom Handicaprådet blev præsenteret for de 
løbende positive erfaringer og afsluttende evaluering. Samlet set er udviklingstiltaget blevet mødt med 
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rigtig god feedback fra brugere og forældre og et ønske om at fortsætte tiltaget. Det er forventningen, at 
tiltaget kan fortsætte og overgå til at være en del af en almindelig driftssituation. Dog er det ikke aktuelt 
muligt at fastholde tilgangen under de nuværende Corona-restriktioner.  

Handicaprådet takkede og roste det meget spændende oplæg og konkret udviklet tiltag. Det er et 
mønstereksempel på, hvordan støtte fra Handicappolitikkens Handleplan kan føre til udvikling og 
gennemprøvning af et nyt tiltag, som efterfølgende kan sættes i drift.  

4. Orientering fra formanden 
 Udtalelse til anbefalinger fra Opgaveudvalget Det Grønne Gentofte. Jacob Monies 

præsenterede kort, hvordan der er fremsendt et produkt fra opgaveudvalget og formanskabets 
forventede udtalelse til dette. Der var ingen kommentarer, hvorfor det anses for godkendt. 

 Mulighed for deltagelse i COK konferencer i september og oktober. COK Konferencen Børn og 
Unge med Handicap den 14 september. Læs mere om konferencen HER. COK konferencen Neurodagen 
– Hjernen i socialt perspektiv 21. oktober. Læs mere om konferencen HER. Handicaprådets medlemmer 
bedes sende en mail til sekretæren, hvis man ønsker at deltage. 

5. Spørgsmål og orientering fra DH medlemmer  
 DH Gentoftes involvering i Handleplan 2021. Jacob Monies introducerede, hvordan det er 

vanskeligt for DH Gentoftes medlemsorganisationer at mødes i indeværende periode, hvorfor der ikke 
kan forventes samme involvering i tilblivelsen af det kommende års handleplan. Helene Rasmussen 
orienterede på vegne af Christian Madsen om, at der jf. opfølgningen på Handleplan 2020 pr. 30. april 
er en del projekter, der udskydes til 2021. Anita Bahnsen orienterede samtidig rådet om, at der med 
den aktuelle Corona-situationer og heraf travlhed i driften må forventes, at det kan være vanskeligt at 
igangsætte en række nye tiltag. Derfor vil behovet for nye konkrete tiltag i 2021 forventeligt være færre 
end vanligt.   
Hans Rasmussen orienterede om, at DH forventeligt ikke fremsender en liste med ønskede tiltag, men 
at det tilstræbes at komme med bud på inden for hvilke emner og perspektiver, DH Gentofte ønsker 
fokus på potentielt kommende initiativer.  
Det blev aftalt, at status på Handleplan 2020 fra april genudsendes med angivelse af eventuelle 
ændringer i status af disse og hvilke initiativer, der forventes overført til 2021. Det blev samtidig aftalt, 
at DH Gentofte til mødet i august bidrager med 3-5 prioriterede punkter eller perspektiver, der ønskes i 
fokus i Handleplanen for 2021. 

6. Orientering fra KB medlemmer 
Ingen bemærkninger 

7. Orientering forvaltning og fagudvalg 
 Driftssituation Social&Handicap dagtilbud: Anita Bahnsen orienterede om, at alle dagtilbud er 

tæt på at være i normal drift fungerende efter retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Retningslinjerne 
giver udfordringer if forhold til, i hvilken omfang borgerne er tilbage i dagtilbuddene. Dog er det 
således, at JAC er tæt på at have alle borgere i gang igen i deres dagtilbud, mens fx tværgående tiltag 
mellem værksteder eller tilbud på JAC endnu ikke kan iværksættes. På Birkegården og i Håndarbejds-
værkstedet er man godt på plads. Socialpsykiatrisk Center på Stolpegårdsvej har undervejs i hele 
perioden med Corona-restriktioner haft fungerende tilbud iværksat ud fra de givne muligheder. Fx har 
borgere fået tilbudt virtuelle møder og gå-tilbud. Det synes for nogle borgere at være et mere attraktivt 
tilbud end hjemmebesøg. Cafe Stolpen er ved at være i fuld drift og har åbent som normalt. Undervejs i 
Corona-perioden har cafeens køkken kørt mad ud til borgere. I Center for Netværk og Droslen er man 
også tilbage i normal drift. Endelig blev der orienteret om, at de store botilbud på Bank Mikkelsen-Vej 

https://www.cok.dk/b%C3%B8rn_og_unge_med_handicap
https://www.cok.dk/neurodagen
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området undervejs har fået hjælp fra JAC-medarbejdere. Der er fortsat nogle få særligt sårbare 
borgere, der er hjemme i egen bolig fremfor i dagtilbud.  
Jacob Monies spurgte i forlængelse af orienteringen ind til kommunes strategi for at tilbyde Corona-
test til ansatte, der fx er i berøring med udsatte borgere. Anita Bahnsen oplyste, at Sundheds-
myndighedernes anbefalinger til test følges. Ansatte og borgere testes ved symptomer. Helene 
Rasmussen uddybede, hvordan der i alle tilbud i dagligdagen arbejdes med hygiejneregler mv. Bortset 
fra én borger på Skelvej tilbage i marts, så har der ikke været borgere syge af Corona på 
Social&Handicap-området. Der blev ligeledes spurgt ind til status på værnemidler. Der er ingen aktuelle 
problemer med at få værnemidler.  

 Økonomi-aftale mellem regering og kommuner: Helene Rasmussen orienterede om den nyligt 
indgåede aftale. Vedrørende kompensation for Corona-relaterede udgifter fordeles disse over 
bloktilskuddet og dermed ikke 1:1. Gentofte Kommune har indtil videre fået 17 mio. kr. Aftalen 
indebærer desuden, at den samlede kommuneøkonomi øges via en øget serviceramme. Gentofte 
Kommune har fået 20 mio. kr. mere. Disse midler forventes anvendt til de øgede udgifter på det 
specialiserede område. Endelig har kommunen fået 32 mio. kr. på anlægsrammen. Hertil komme at 
aftalen inden for det specialiserede område fokuserer på de tre emner; Herberger, Kvindecentre og 
Alkoholbehandling og at der er nedsat et permanent underudvalg, der med henblik på mere dialog og 
læring ser nærmere på Ankestyrelsens principafgørelser. Handicaprådet drøftede kort det 
præsenterede og hvorvidt udligningsreformen kan forventes at få indflydelse. Det er forventningen, at 
der arbejdes med ændret beskatning frem for serviceforringelser. Det kommende års budget kan 
forventeligt præsenteres til september. 

8. Eventuelt 
Jesper Kamp spurgte ind til produkt fra Opgaveudvalg vedrørende De 17 verdensmål, der var sat på 
dagsorden på det aflyste møde i marts. Jacob Monies oplyste, at formandskabet har sendt en kort udtalelse 
på vegne af Handicaprådet. Til referatet tilføjes hermed udtalelsen:  

”Danske Handicaporganisationers medlemmer af Handicaprådet takker for muligheden for at blive hørt om kommunens 

arbejde med FNs 17 verdensmål.  

I tråd med målsætningen i verdensmålene, om ikke at lade nogen i stikken, vil vi gerne understrege vigtigheden af, at 

kommunen, i  hele sit arbejde med verdensmåle og i udarbejdelse løsningerne for at nå disse, arbejder for inkluderende 

arbejdsmetoder og løsninger, der også favner borgere med handicap og deres behov.  

Med venlig hilsen 

Jacob Monies”.  
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