
Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 21. maj 2012 
 
Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH - Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte 
Jan Mollerup, DH - Gentofte 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH - Gentofte  
Karen Margrethe Nyholm, kommunallæge, Gentofte Kommune (deltog under punkt 1-3) 
Niels Christian Koefoed, chef Park & Vej (deltog under punkt 1-4) 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen (deltog under pkt. 2-7)  
Marie Louise Gjern Bistrup, Kommunalbestyrelsen 
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke, direktør Social & Sundhed 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed 
Dorthe Bjerring Friis-Vigh, indkøbskonsulent Økonomi – Indkøb (deltog under pkt. 1) 
Birgitte Dahl, sundhedsfaglig konsulent Pleje & Sundhed (deltog under pkt. 1) 
Steen Suhr-Knudsen, projektchef Børn, Unge og Fritid 
Mette Sonne Rasmussen, projektmedarbejder Børn, Unge og Fritid  
Karl Bøtker, referent  
 
Afbud 
Marianne Zangenberg, Kommunalbestyrelsen 

 
1) Høring - ”Udbud af genbrugshjælpemidler” v. indkøbskonsulent Dorthe Bjerring Friis-
Vigh 
Dorthe Bjerring Friis-Vigh og Birgitte Dahl orienterede om, at Gentofte Kommune i samarbejde 
med syv andre kommuner udarbejder kravsspecifikationer til genbrugshjælpemidler. Furesø 
Kommune er endvidere indtrådt i udbuddet efterfølgende – dvs. vi nu er 9 kommuner. Der er 
udarbejdet 14 kravsspecifikationer af tværkommunale grupper bestående af sagsbehandlende 
ergoterapeuter, depotpersonale, sygeplejersker m.fl.  
 
Der blev spurgt til, hvad der forstås ved genbrugshjælpemidler. Birgitte Dahl oplyste, at dette 
omfatter hjælpemidler, der efter brug kan genudlånes til en ny bruger. Genbrugshjælpemidler 
omfatter således ikke kropsbårne hjælpemidler.   
 
Elisabet Sinding anførte, at der er udarbejdet kravsspecifikation for 3-hjulede el-scootere, og spurgte 
om der også udarbejdes kravsspecifikation for el-scootere med 4 hjul. Hun gjorde i den forbindelse 
opmærksom på, at 3-hjulede el-scootere kan være ustabile afhængigt af underlag m.v. Birgitte Dahl 
oplyste, at der ikke udarbejdes kravsspecifikation for 4-hjulede el-scootere, da der er væsentlig færre 
brugere af denne type el-scooter end 3-hjulede. Hun gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der 
også efter udbud fortsat kan bevilges 4-hjulet el-scooter, når en borger vurderes at have konkret 
behov herfor. Ved evalueringen af 3-hjulede el-scooter vil der blive taget højde for stabilitet på 
forskellige underlag m.v.  
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Elisabet Sinding spurgte, om der stilles krav til, hvor langt en el-scooter skal kunne køre. Birgitte 
Dahl oplyste, at det er vanskeligt at stille krav til batterier og dermed til vejlængde. Hvor langt et 
batteri kan køre på en opladning er også afhængig af brug af el-scooter (f.eks. korte og lange ture, 
stigninger på ruten) og hvorledes batteriet oplades. Der er derfor taget kontakt til Brancheforeningen 
med henblik på vejledning i, hvordan der bedst stilles krav.   
 
Elisabet Sinding spurgte herefter om reparationer – herunder hvor hurtigt disse udføres – vil indgå 
som krav i udbudet. Dorthe Bjerring Friis-Vigh oplyste, at muligheden for at stille krav herom vil 
blive undersøgt.   
 
Jacob Monies oplyste, at størrelsen af kurven på en el-scooter er vigtig for mange brugere. Han 
spurgte om det er muligt at kravsspecificere kurvens størrelse. Birgitte Dahl oplyste, at kurvens 
lasteevne, størrelse og form også har betydning for el-scooteres stabilitet under kørsel – både 
stabiliet samt kurvens kapacitet og udformning er evalueringsparametre. Afhængig af den enkelte 
type scooter vil der være grænser for hvor stor en kurv kan være og hvor meget den kan laste. 
Problematikken vil blive inddraget i det videre forløb.   
 
På spørgsmål fra Jørgen Brødsgaard Thomsen om elkørestole oplyste Dorthe Bjerring Friis-Vigh, at 
der bliver valgt én leverandør. Ved kravsspecifikationen er der lagt vægt på, at produkterne fra 
udbuddet kommer til at omfatte ca. 80 % af alle brugere af el-kørestole. Her tænkes kun på voksne, 
idet børneområdet ikke længere er en del af udbudet.  
 
Jørgen Brødsgaard Thomsen anførte, at der kan være stor forskel på, om en el-kørestol styrer på 
forreste eller bagerste hjul, f.eks. ved indendørs brug. Birgitte Dahl oplyste, at hvis en bruger har 
særlige behov, kan der stadig købes andet produkt. Kommunen vil gøre de fagpersoner, der har 
udarbejdet kravsspecifikationen, opmærksom på den rejste problematik om styring.  
 
Dorthe Bjerring Friis-Vigh oplyste, at Handicaprådet var velkommen til at eftersende evt. 
kommentarer.  
 
Hans Rasmssen roste arbejdet med kravsspecifikationerne, og takkede afslutningsvis Dorthe 
Bjerring Friis-Vigh og Birgitte Dahl for deres deltagelse i mødet. 
 
2) Ansøgninger til den borgerrettede pulje v. Steen Suhr-Knudsen 
Steen Suhr-Knudsen og Mette Sonne Rasmussen orienterede om, at der ved ansøgningsfristen den 1. 
maj 2012 til den første runde af Den borgerrettede pulje var modtaget 8 ansøgninger. Der er i 
handleplanen afsat 300.000 kr. til uddeling i to ansøgningsrunder.   
 
Steen Suhr-Knudsen bemærkede, at ansøgningerne generelt er bedre gennemarbejdede end de 
ansøgninger, der modtoges i 2011. Han gennemgik herefter de enkelte ansøgninger.  
 
Handicaprådet drøftede ansøgningerne og anmodede om, at syv af ansøgningerne godkendes. En af 
disse ansøgninger anmodedes betinget af vilkår, ligesom rådet anmodede om at en anden ansøgning 
oversendes til behandling i Tilgængelighedsforummet for så vidt angik et enkelt element i 
ansøgningen. Endelig anmodede rådet om, at der blev givet afslag på en ansøgning.  
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Steen Suhr-Knudsen oplyste, at kommunens hjemmeside viser status på de enkelte igangværende 
projekter, jf. følgende link: http://www.handicappolitik.dk/ 
 
Hans Rasmussen takkede afslutningsvis Steen Suhr-Knudsen og Mette Sonne Rasmussen for deres 
deltagelse i mødet.   
 
3) Status på kommunens brug af tilgængelighedskonsulenter v. Niels Christian Kofoed 
Niels Christian Koefoed orienterede om, at kommunen ved vejprojekter benytter rådgivende 
ingeniører til projektet. Kommunen stiller i forbindelse med projektet krav om, at den rådgivende 
ingeniør inddrager tilgængelighed i projektet. Dette sker ikke via skriftlige aftaler, men ved at den 
rådgivende ingeniør præsenteres for tegning, der eksempelvis indeholder taktile fliser. Projektet 
revideres i step i forbindelse med dets iværksættelse. Dette skyldes, at man ikke ud fra en tegning 
nødvendigvis kan se, om der i praksis vil sikre tilgængelighed. Skal der udføres 
tilgængelighedsrevision af et projekt, anmoder kommunen en anden rådgivende ingeniør om at 
udføre revisionen.   
 
Jacob Monies anførte, at han havde oplevet at kommunens interne tilgængelighedskonsulents 
opgaver havde ændret sig i de seneste år. Niels Christian Koefoed anførte hertil, at Park & Vej 
bruger mange ressourcer på at indarbejde tilgængelighed i de enkelte vejprojekter. Det gælder ikke 
mindst de nye projekter.  
 
Der anførtes herefter problemer med tilgængelighed i forhold til enkelte konkrete lokaliteter. Det 
blev aftalt, at Hans Rasmussen og Niels Christian Koefoed besigtiger disse lokaliteter.   
 
4) Orientering fra formanden 

 Nyt fra Tilgængelighedsforum 
 Aftale om gensidig orientering fra kommunens indkøbsafdeling på høringer 
 Invitation til borgermøder – andre billeder på inklusion 21. juni 
 Invitation til åbning af fotostudie for Radio Råstof  

Hans Rasmussen oplyste, at der ikke var nyt fra Tilgængelighedsforummet, der holder sit næste 
møde snarest.  
 
Hans Rasmussen orienterede videre om, at han og Jacob Monies har holdt møde med kommunens 
indkøbsafdeling. Der har været godt samarbejde vedrørende høringer. Han får således som DH-
formand tilsendt materiale inden Handicaprådet. Han var meget glad for samarbejdet med 
indkøbsafdelingen, som han oplevede som meget imødekommende.  
 
Hans Rasmussen orienterede herefter om følgende møder m.v.:  
- Jacob Monies deltager i borgermøde om trafiksikkerhed møde i uge 21, 2012.  
- Radio Råstof åbner den 22. maj 2012. 
- Den 21. juni 2012 holdes borgermøde om inklusion.  
 
Hans Rasmussen oplyste at der var kommet brev fra LEV om ferie. Det blev aftalt, at det kommer 
på dagsordenen til rådets august-møde.  
 
Hans Rasmussen orienterede om et brev fra Gladsaxe vedrørende tilgængelighedsproblemer ved 
Hellerup Posthus, da der anbringes cykler på rampe op til posthuset. Hans Rasmussen ville drøfte 
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sagen med Niels Christian Koefoed, og ønskede at den drøftes i Handicaprådet, inden der afgives 
svar til Gladsaxe.  
 
5) Spørgsmål og orientering fra DH 
Intet. 
 
6) Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

- Orientering om status med Udbetaling Danmark 
Søren Bønløkke oplyste, at Seniorrådet har drøftet lov om Udbetaling Danmark, herunder hvilke 
konsekvenser loven vil få for borgerne. Seniorrådet blev i den forbindelse orienteret om, at 
kommunen ifølge den ny lov fortsat er forpligtet til at yde råd og vejledning om de områder der 
overføres til Udbetaling Danmark. Hertil kommer, at borgere fremadrettet skal modtage post fra det 
offentlige – herunder Udbetaling Danmark og kommunen – i digital form.   
 
Hans Rasmussen oplyste, at finansminister Bjarne Corydon i et åbent samråd i Folketinget har 
oplyst, at en borger kan fritages for at modtage digital post og bibeholde fysisk post i en række 
tilfælde, herunder ved handicap eller hvis borgeren ikke har pc i sit hjem.   
 
Hans Rasmussen orienterede endvidere om, at der påtænkes udviklet tekniske muligheder for, at en 
borger kan give andre fuldmagt til at læse borgerens digitale post. En anden person skal dog have 
særskilt fuldmagt fra borgeren, hvis den anden person skal kunne handle på borgerens vegne. Hans 
Rasmussen anførte endelig, at han så et særligt problem i, at den enkelte borger ikke skal tilmelde, 
men framelde digital post. Indtil eventuel framelding er sket, vil de modtagne digitale breve nemlig 
have retslig gyldighed.  
 
På spørgsmål fra Jan Mollerup oplyste Søren Bønløkke, at lov om Udbetaling Danmark også vil 
have konsekvenser for Gentofte Kommune, idet nogle medarbejdere skal overføres til Udbetaling 
Danmark, ligesom der er behov at der fortsat er medarbejdere i kommunen, der kan yde fornøden 
råd og vejledning på de områder der overføres til Udbetaling Danmark.   

 
7) Eventuelt 
Kirsten Dennig orienterede om, at Social & Handicap Myndighed har fået udarbejdet en guide til 
autismevenlig kommunikation i sagsbehandling. Guidens målgruppe er de medarbejdere, der 
arbejder med sagsbehandling/myndighedsopgaver i forhold til borgere med autisme. Eksemplarer af 
pjecen blev omdelt.   
 
På forslag fra Marie Louise Gjern Bistrup besluttede Handicaprådet, at der på næste møde sættes et 
punkt på om orientering om visitationsudvalg, herunder udvalgenes sammensætning og opgaver.  


