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/  GENTOFTE KOMMUNE    SOCIAL & SUNDHED 

Referat af møde i Handicaprådet mandag den 21. juni 2021 

Til stede 
Jacob Monies, formand, DH Gentofte 
Jan Chr. Mollerup, næstformand, DH Gentofte 
Ina Ringgaard Sørensen, DH Gentofte 
Hans Rasmussen, DH Gentofte 
Elisabet Sinding, DH Gentofte deltog begrænset af tekniske årsager 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen 
Per Bruun Andersen, Kommunalbestyrelsen 
Anita Bahnsen, afdelingschef Social og Handicap  

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 
Winnie K. Søndergaard, indkøbskonsulent, Økonomi 
Jette Brorstrup Smidt, sygeplejerske, Forebyggelsen Tranehaven 
Helene Stolz, Leder visitationen, Pleje & Sundhed 
Bo Sund, afdelingschef, Social & Sundhed 
Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid, BSKUF 
Berit Rask, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent) 

1. Høring vedr. prisindhentning på diabetes hjælpemidler  
Winnie Søndergaard indledte med kort præsentation af prisindhentningen. Ved prisindhentning indhentes 
priser på produkter, der allerede benyttes i kommunen. Konsekvensen for borgere er mindre end ved 
udbud, idet igangværende produkter kan forventes fortsat benyttet.  

Jacob Monies takkede for præsentationen. Jacob fremhævede positivt, at der i denne prisindhentning er 
taget højde for Handicaprådets ønske om, at det fremhæves i materialet, at vejledninger ønskes i et 
tilgængeligt format. Dog bemærkedes det hvorvidt denne bemærkning står bedre i beskrivelsen i bilag 3. 
Winnie Søndergaard medtager betragtningen til drøftelse med tovholder på materialet.  

2. Beskæftigelsesplan 2021-2022  
Bo Sund indledte med en præsentation af Beskæftigelsesplanen og hvordan den er afledt af de 
igangværende ministermål for beskæftigelsesområdet. Her blev også det nye og særlige type mål om 
værdig sagsbehandling fremhævet. Et mål der arbejdes med i kommunens opgaveudvalg. 

Herefter gav Bo Sund en karakteristik og rammesætning af udviklingen på arbejdsmarkedet i Gentofte 
kommune generelt og set i lyset af Corona. Der har under Corona-tiden været en forholdsvis stor 
procentuel stigning i ledigheden, og for kommunen en større stigning end i så mange andre kommuner. 
Samtidig har der været en kraftig stigning i langtidsledighedsprocenten. Der er dog nu tydelige tegn på, at 
arbejdsmarkedet er i gang igen.  

Det blev uddybet, hvordan borgere med særlige behov og borgere med fleksjob – modsat forventningen - i 
høj grad har fastholdt beskæftigelsen. Indsatsen for at sikre job til målgruppen er fastholdt gennem det 
seneste 1½ år med en fortsat fokus på arbejdsafklaring og fast beskæftigelse i samarbejde med 
virksomheder. Der har været ændret brug af værktøjer hertil. Der har fremfor løntilskudsordninger og 
praktik været fokus på forløb med direkte lønbetaling. Det har været en succes og er en tilgang, der 
forventes benyttet fortsat.  

Jacob Monies takkede afslutningsvis for præsentationen til Handicaprådet. 
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3. Orientering om Opgaveudvalg en værdig sagsbehandling 
Bo Sund præsenterede, hvordan der over flere møder i opgaveudvalget er arbejdet emnet en værdig 
sagsbehandling. Udvalget har blandt andet arbejdet med afsæt i en analyserapport og haft drøftelser, hvor 
der har været inspirationsoplæg om begrebet værdighed fra en lokal præst. Udvalget har udarbejdet 
principper for værdig sagsbehandling, der efterfølgende har været til drøftelse med forskellige 
interessenter. Opgaveudvalget har sidste arbejdsmøde i slutningen af juni.  

Jacob Monies takkede for oplægget og spurgte samtidig ind til, hvorvidt der arbejdes med konkrete 
initiativer. Bo Sund oplyste, at- jf. kommissoriet for udvalget, så indeholder arbejdet ikke denne del.  

Hans Rasmussen efterlyste, at man ved deltagelse i workshops for opgaveudvalgsarbejdet både specifikt for 
dette udvalg og generelt for andre udvalg kan ønske sig mere feedback eller opsamling retur i forhold til, 
hvordan input fra disse workshops anvendes i det videre arbejde. Rådet drøftede emnet, hvor Bo Sund og 
Jesper Kamp fremhævede, hvordan der er opmærksomhed på udfordringen med at samle bedst muligt op 
på. Det blev understreget, at input og materialer fra workshops indgår i det efterfølgende arbejde og 
omsættes til en produkt, der som oftest forelægges Handicaprådet, når disse præsenteres som her samt 
fremlægges med henblik på en egentlig høring.  

4. Opfølgning på Handleplan 2021 

Christian Madsen præsenterede, hvordan projekterne i Handleplanen trods Corona er i god gænge. Der er 
forventning om at nå i mål med de fleste initiativer. Der er dog udvalgte projekter, der af flere årsager skal 
justeres og eventuelt overgå til næste Handleplan.  

Herefter supplerede Hans Rasmussen med en status på de to projekter for henholdsvis kommunens nye 
hjemmeside og Byens Hus.  

I forhold til test af hjemmesiden er der udfordringer med referater fra politiske udvalg. Der arbejdes på 
sagen for at få en bedre løsning og der er et godt samarbejde med kommunikationsafdelingen. 

Byens Hus opleves som et godt og spændende projekt. Udfordringen er, at der er mange interessenter 
involveret i etableringen og i afprøvninger og forsøg. Hans fremhævede en aktuel udfordring med at få 
etableret parkering og særligt handicappladser i gården, hvor der aktuelt bliver mere end 50 meter fra 
parkering til indgangsdør. Hans ønskede derfor at indsende en betænkelighedsskrivelse på dette.  

Til handicaprådets drøftelse af handleplanopfølgningen fremhævede Jan Mollerup, at oversigten er et godt 
velfungerende værktøj, der dog vil blive endnu bedre, hvis der opstilles en deltotal for økonomien for de 
respektive 6 områder, således, at man bedre kan se forbruget. Christian Madsen tog forslaget til 
efterretning.  

Jesper Kamp bemærkede initiativ vedr. toiletter ved Hellerup havn. Christian Madsen bringer det videre. 

5. Den Borgerrettede pulje: Ansøgning fra Hjortholm 

Christian Madsen præsenterede ansøgningen, der opleves meget velbeskrevet og indenfor puljens ramme. 
Hans Rasmussen bemærkede, at projektet kan anskues som et initiativ initieret af tilbuddet fremfor et 
egentlig borgerdrevet og borgerinvolverende initiativ. Christian Madsen oplyste, at den borgerrettede pulje 
i bevillingsrammen ikke skelner specifikt i forhold til krav om borgerinvolvering for at tildele midler.  

Handicaprådet drøftede ansøgningen herunder at det kan være ønskelig at kende mere til størrelsen på 
tilbuddet og hvor mange Gentofte borgere der benytter det.  

Afslutningsvis konkluderede rådet, at man ønsker at støtte projektet med det ansøgte beløb på 50.000 kr. 
under forudsætning af, at der opnås støtte fra de øvrige steder, der er ansøgt, eller at selvfinansieringen 
øges.   
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6. Orientering fra formanden 
• Tilbagemelding Minicamp læringer fra Corona-tiden. Jan Mollerup deltog i campen, men oplevede sig 

fejlcastet ift. vinklen på drøftelserne. Der var en høj grad af fokus på beskæftigelsesområdet.  

• Opfølgning på DCH anbefalinger. Der forventes en Gentofte specifik brugerundersøgelse iværksat dels 
på voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet til efteråret. Handicaprådet ønsker, at 
spørgerammen afstemmes med den anvendte i undersøgelsen fra Det Centrale Handicapråd.  

• Handleplanproces 2022. jf. corona-periodens indflydelse på Handleplan 2021 er det besluttet at 
anvende rådets allerede fremsendte input til 2021 handleplanen som input til handleplanen for 2022. 
Der forventes ikke behov for yderligere fra DH til den kommende Handleplan. Men i fald der opstår 
yderligere, er det velkomment. Der er nu igangsat dialog med de forskellige forvaltningsområder. Rådet 
drøftede sammenhæng til afledte aktiviteter sat i gang i forlængelse af de tidligere præsenterede PWC 
analyser.  En status på disse aktiviteter følger på augustmødet.  

• Kommunikation, Gentofte Lige Nu. Christian Madsen fremviste aktuelle kommunikationstiltag inklusiv 
den seneste artikel om forbedret handicapadgang til strand. Desuden demonstrerede Christian 
Madsen, hvordan man nu via hjemmesiden kan booke udvalgte tilbud som fx side-by-side cyklerne.  

• Designmanual i Gentofte Kommune. Det er besluttet, at emnet kommunens designmanual og 
tilgængelighed drøftes i Tilgængelighedsforum, idet en sådan præsentation og drøftelse vil være meget 
teknisk specifik. Hans Rasmussen bemærkede, at de aktuelle udfordringer med skiltning i Byens Hus 
vanskeligt mødes, hvis drøftes på et møde i Tilgængelighedsforum til efteråret. Der er ønskeligt med en 
redegørelse for, hvordan den nye designmanuel er tiltænkt og hvor stor indflydelse denne vil have på 
håndteringen af skiltningen i Byens hus. Det blev aftalt, at Hans Rasmussen er velkommen til i regi af 
arbejdet i Byens hus at kontakte Marianne Grundsøe i kommunikation om emnet.  

• Opdateret Notat om bevilling af hjælpemidler er udsendt efter seneste bemærkninger fra rådet. 
Handicaprådet fremførte herefter yderligere bemærkninger. Jan Chr. Mollerup udtrykte tilfredshed 
med at notatet var revideret, men tilføjede at han aldrig  - i en konkret sag vedr. sin søn - var gjort 
opmærksom på, at det var regionen, der skulle kontaktes vedr. et midlertidigt behov. Ina Ringgaard 
bemærkede til beskrivelsen af døråbnere i notatet, at det ikke hjælper til at afklare aktuelt oplevede 
udfordringer. Helene Rasmussen opfordrede til at man henvender sig direkte til visitation og 
hjælpemidler om konkrete sager. Hans Rasmussen bemærkede ønske om, at notatet bør uddybe 
specifikt ift. vedligeholdelse af kommunikationshjælpemidler, hvem der er ansvarlig for vedligehold og 
betaling. Elisabet Sinding supplerede pr. mail ønske om, at det oplyses ved bevillingen, hvorvidt det er 
kommunen eller borgeren, der har vedligeholdet. Bemærkninger bringes videre til leder af visitationen 
Helene Stolz. 

7. Spørgsmål og orientering fra DH 
• Orientering om ledsagerordning for blinde og stærkt svagtseende borgere over 67 år. Hans Rasmussen 

orienterede uddybende om ordningen. Anita Bahnsen oplyste, at kommunen har sendt info til 
rådgiverne om ordningen.  

8. Orientering fra KB-medlemmer 
• Bente Frimodt oplyste, at Handicaprådets tidligere kommentarer til kvalitetsstandarder er blev 

indarbejdet, inklusiv ønsker til præcisering af erstatningsrengøring. Ændringsforslag forelægges 
kommunalbestyrelsen mandag aften.  

9. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Ingen bemærkninger. 
 

10. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
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