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Referat fra møde i Handicaprådet den 18. september 2017

Til stede

Hans Rasmussen, DH Gentofte 

Jacob Monies, DH Gentofte 

Jan Mollerup, DH Gentofte

Mitzi Reinau, DH Gentofte 

Anne Hjort, kommunalbestyrelsen

Søren Kjellerup, leder i Børn & Skole

Fra forvaltningen o.a.

Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed

Lars Nibelius, leder af Borgmestersekretariatet

Christian Madsen, chefkonsulent i Kultur, Unge og Fritid

Hanne Schøler Bredgaard, afdelingssygeplejerske, Jægersborghave

Dorthe Friis-Vigh, Indkøbschef, Økonomi - indkøb

Maj Lindberg Danø, konsulent i Social & Sundhed (referent)

Afbud

Bente Frimodt-Møller, kommunalbestyrelsen

Elisabeth Sinding, DH Gentofte

Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsen

1. Høring vedr. udbud af bleer med bevilling i samarbejde med SKI

Dorthe Friis-Vigh præsenterede høring vedr. udbud af bleer med bevilling i samarbejde med SKI. 

Høringen er en anden type end den, kommunen er vant til, idet det er første gang, at SKI bevæger sig 

ind på området ”sociale ydelser”. Gentofte Kommune er ikke tvunget til at deltage i udbuddet, men 

kommunen skal have en god grund, hvis den afslår at være med. Udbuddet er blevet behandlet i en 

tværkommunal gruppe, hvor Rudersdal Kommune har repræsenteret gruppen. Det forventes, at 

udbuddet tiltrædes 1. marts 2019, hvis Gentofte Kommune ønsker at være med. Forskellen på dette 

udbud og det tidligere udbud på området er, at kvindebind denne gang indgår i udbuddet samt at 

kravene til bleer er sat så højt som muligt.

Hans Rasmussen spurgte til hvor stor tilslutning, der er til udbuddet blandt kommunerne. Dorthe Friis-

Vigh svarede, at dette endnu ikke vides, men at der forventes en stor tilslutning, typisk ml. 50-60 

kommuner. Udbuddet er pt. i høring. Derefter indarbejder SKI de indkomne bemærkninger, og derefter

forelægger det endelige udkast til udbuddet.

Bemærkninger til høringen

Jacob Monies bemærkede, at der på side 6 i kravspecifikationen under afsnittet ”Produktbeskrivelse, 

vejledning” skal tilføjes, at alt skriftligt materiale vedr. vejledning skal forefindes i et elektronisk 

tilgængeligt format således, at personer med læsehandicap kan tilgå materialet i henhold til de 

standarder for tilgængeligt elektronisk tekst, som vi tidligere har anmærket.
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Beslutning

Handicaprådet anbefaler, at man går videre med arbejdet med udbuddet og inkluderer de faldne 

bemærkninger på rådets møde i kravspecifikationen.

2. Tilgængelighed ved valget november 2017 v. Lars Nibelius

Lars Nibelius orienterede om tilgængelighed ved kommunalvalget i november 2017, idet den lovgivning,
som siden 2009 har defineret tilgængelighed, er ændret, og der er sket en række forbedringer.

Lars Nibelius fortalte, at kommunen, ligesom ved sidste kommunalvalg, har 10 valgsteder og at
handicapforholdene på valgstederne er følgende:

1. Tjørnegårdsskolen – handicapindgang med trådløs ringeklokke samt elevator til underetage og
handicapparkering udenfor.

2. Munkegårdsskolen – elevator til underetage samt handicapparkering udenfor.

3. Gentofte Rådhus – handicapindgang ved rådhuset.

4. Bakkegårdsskolen – elevator til underetage.

5. Kildegård Privatskole – handicapvenlig indgang uden niveauforskel.

6. Maglegårdsskolen – handicapvenlig indgang samt handicapparkering udenfor.

7. Den Internationale Skole i Hellerup – handicapvenlig indgang uden niveauforskel.

8. Ordrup Bibliotek – handicapvenlig indgang.

9. Skovshoved Skole – handicapvenlig indgang med rampe op til skolen.

10. Skovgårdsskolen – handicapvenlig adgang uden niveauforskel.

Lars Nibelius orienterede om, at det også er muligt at brevstemme til kommunalvalget. Afgivelse af 
brevstemme kan enten ske i Kommuneservice på Gentofte Rådhus eller på et af de 6 biblioteker i 
kommunen. På Gentofte Bibliotek er der udfordringer med handicapvenligheden. Problemet er endnu 
ikke løst.

Lars Nibelius orienterede endvidere om, at hvert valgsted grundet den ændrede lovændring nu har en 
handicapvenlig stemmeboks. På samtlige 10 valgsteder plus i Borgerservice på Gentofte Rådhus vil 
stemmeboksen være udstyret med en hæve/sænke skriveplade og hæve/sænke borde. Derudover vil 
der være en lup til brug for forstørrelse samt sorte filtpenne, som gør, at afkrydsningen på 
stemmesedlen bliver tydeligere end ved brug af f.eks. blyanter.

Derudover er reglerne vedr. ledsagere ændret. Vælgeren behøver ikke at have en myndighedsperson 
med ind i stemmeboksen, hvis vælgeren har en umiddelbart konstaterbar eller dokumenteret fysisk eller 
psykisk funktionsnedsættelse, som valgstyrer eller de tilforordnede vælgere kan se eller konstatere. I 
stedet for har vælgeren mulighed for at få personlig bistand ad én personligt udpeget hjælper.

Jan Mollerup spurgte, hvilke regler der gælder for vælgere med usynlige handicap. Hertil svarede Lars 
Nibelius, at for denne gruppe vælgere gælder det, at der skal en tilforordnet med ind i stemmeboksen.

Hans Rasmussen bemærkede, at det er meget vigtigt, at der gives tilgængelig information om, hvordan 
valghandlingen foregår. Informationen bør lægges på kommunens hjemmeside og på bibliotekerne.

Beslutning

 Orienteringen tages til efterretning.
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3. Borgermøde den 26. oktober v. Christian Madsen og Hans Rasmussen

Hans Rasmussen orienterede om, at borgermødet den 26. oktober er blevet præsenteret i Gentofte Lige
Nu og på hjemmesiden.

Christian Madsen fortalte, at der snart vil komme en nyhed på forsiden af Gentofte Kommunes
hjemmeside, som linker til invitationen til borgermødet. Han orienterede endvidere om, at der pt. er
kommet 3 tilmeldinger til mødet, hvor der vil være i alt 5 oplægsholdere, som endnu ikke er helt på
plads. Desuden udestår, at der laves en plan for, hvordan de efterfølgende diskussioner ved bordene
kan foregå.

Helene Rasmussen gjorde opmærksom på, at der på hjemmesiden var en fejl.

Beslutning

 Christian Madsen sørger for, at invitationen bliver sendt ud til skoler, skolebestyrelser,
institutioner mv.

 Christian Madsen følger op på fejlen på hjemmesiden.

 Hans Rasmussen følger op på de oplægsholdere, som mangler fra skoleområdet.

4. Flyer – Det gode møde v. Christian Madsen og Hans Rasmussen

Hans Rasmussen orienterede om flyeren ”Gode møder mellem borger og kommune – et fælles
anliggende i Gentofte”. Det har været en langstrakt proces at få udarbejdet flyeren, men der er kommet
et godt produkt ud af det. Handicaprådet støtter op om, at flyeren nu tages i anvendelse, hvilket vil ske
ved, at den medsendes som bilag, når kommunen indkalder en borger til et møde. Der vil også blive
printet nogle, som vil blive sat i tidsskritfsholderne ved mødelokalerne i Børn og Familier og i
Kommuneservice.

Jan Mollerup spurgte til, hvordan pjecen ville ændre på dagligdagen. Helene Rasmussen svarede, at
pjecen forhåbentligt er udtryk for den praksis, som Gentofte Kommune allerede har på området.

Bemærkninger til flyer

I afsnit 2 er der en slåfejl i form af, at der står ”telefoneropringninger”. Dette rettes til
”telefonopringninger”.

Beslutning

 Orienteringen tages til efterretning.

 Christian printer og sætter flyeren i tidsskriftsholdere ved mødelokaler for Børn og Familier og i
Kommuneservice

5. Orientering fra formanden

a. Tilgængelighedsforum; besigtigelsestur 30. august
Jacob Monies orienterede om, at Tilgængelighedsforum har været ude og se én af kommunens næsten
færdiggjorte tilgængelighedsruter i Ordrup. I hovedtræk er Tilgængelighedsforum meget glade for
ruterne. De undrede sig dog over, at man har busser, som er lavtgående, og dermed lette for personer
med bevægehandicap at komme op i. Men samtidigt er det svært at komme op på fortovet fra
cykelstien, idet der mangler en opgang til fortovet. Kommunen er ikke indstillet på at lave opgange fra
cykelsti til fortov, idet man er bange for, at cyklister vil anvende dem til at køre op på fortovet.
Formandsskabet vil aftale et møde med Teknik & Miljø i Gentofte Kommune med henblik på at finde en
løsning på problemstillingen.

Jacob Monies orienterede endvidere om, at tilgængelighedsruterne er kommet i stand på baggrund af
en analyse af Rambøll, hvor man har analyseret, hvor relevante institutioner er beliggende i kommunen
og på baggrund heraf kommet med forslag til ruterne.
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Beslutning

 Orienteringen tages til efterretning.

b. Møde med CASA om evaluering
Hans Rasmussen orienterede om, at der er afholdt møde med CASA om evalueringen. På mødet blev
spørgeskemaundersøgelsen drøftet, herunder formen. Hvis man vælger den dyreste løsning, hvor der
udsendes spørgeskema pr. post til deltagerne, koster det 60 kr. pr. forsendelse. Derfor blev muligheden
for en elektronisk version af spørgeskemaet drøftet, hvor der udsendes et link til relevante personer.
Hans Rasmussen taler med forskellige handicaporganisationer, og hvis disse har mailadresser på
omkring halvdelen af medlemmerne, vælges den elektroniske løsning.

Christian Madsen bemærkede, at CASA i forlængelse af mødet har sendt en kontrakt, som er blevet
underskrevet. CASA forventer at have en rapport klar med udgangen af året, som de vil kunne
præsentere for relevante interessenter på et temamøde i februar 2018.

Beslutning

 Orienteringen tages til efterretning.

c. Workshop opgaveudvalget for specialundervisning 22. august
Hans Rasmussen orienterede om, at Mitzi Reinau og han deltog i en workshop i august måned, som
opgaveudvalget for specialundervisning afholdt. Mødet var interessant, men det kunne konstateres, at
der ikke blev talt et ord om specialundervisning. Derimod blev der talt meget om, hvordan skolen skal
arbejde for fællesskab i klasser og undervisning.

Handicaprådet refererede deres oplevelse af mødet til arrangørerne. Rådet er villig til at bidrage i
opgaveudvalget senere i forløbet, hvis det ønskes.

Beslutning

 Orienteringen tages til efterretning.

6. Spørgsmål og orientering fra DH
Intet til dette punkt.

7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
Intet til dette punkt.

8. Eventuelt
Jacob Monies spurgte til, hvorvidt Anita Bahnsen er den nye chef for Social & Handicap, Myndighed
efter, at Kirsten Dennig er stoppet. Helene Rasmussen svarede, at Anita Bahnsen pt. er konstitueret chef
for Social & Sundhed Myndighed. Stillingen bliver slået op.

Søren Kjellerup bemærkede, at i forhold til drøftelsen på mødet om opgavevalget for
Specialundervisning, så skal opgaveudvalget afrapportere i slutningen af 2017. I den forbindelse vil
Handicaprådet få materialet i høring.


