
 

Referat af møde i Handicaprådet mandag den 15. november 2021  

Til stede  
Jacob Monies, formand, DH Gentofte  

Jan Chr. Mollerup, næstformand, DH Gentofte  

Elisabet Sinding, DH Gentofte 

Ina Ringgaard Sørensen, DH Gentofte 

Hans Rasmussen, DH Gentofte  

Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 

Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap  

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 
Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid, BSKUF 
Jesper Holmboe, afdelingschef, Stab & Udvikling (referent) 
Stine Tarhan, projektleder, Gentofte Ejendomme Byggeri 
Nana Friis Madsen, leder, Tværgående ungeindsatser 
Mads Sune Andersen, specialkonsulent, Forebyggelse og Sundhedsfremme 

Afbud:  

Michael Holst, planchef, Plan & Byg 
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen 
Per Bruun Andersen, Kommunalbestyrelsen 

1. Nye almennyttige boliger på Bank Mikkelsens-vej området 
Stine Tarhan informerede om det igangværende byggeri af 50 almene boliger på Palle Simonsens Vej i Bank 

Mikkelsens-Vej området.  Bebyggelsen hedder Mosevang og består af syv fritliggende blokke med 

rækkehuse, der danner to gårdrum. Der er forskellige lejlighedstyper, hvoraf flere er i to etager, alle har 

badeværelse i stueplan og kan bruges af en selvhjulpen kørestolsbruger. Der er både private forhaver og 

fælles arealer. Huslejen, inklusive forbrug, er fra 4.546 kr. til 11.416 kr. Præsentationen fra mødet 

vedlægges referatet. 

Handicaprådet spurgte til indgangsforhold – særligt ift. besøgende i kørestol. Stine oplyste, at der ikke er 

gjort lige så meget for handicaptilgængeligheden, som i en handicaplejlighed. Der er en lille niveauforskel 

ved indgang til lejlighederne, jf. bygningsreglementet (2,5 cm. niveauforskel), mens der er niveaufrit 

indenfor i lejlighederne. Der kan laves små ramper ved indgangene.  Lejlighederne på 1. sal er utilgængelige 

for gangbesværede.  

Handicaprådet takkede for orienteringen. 

2. Præsentation af Opgaveudvalget - Unges trivsel   
Nana Friis Madsen og Mads Sune Andersen præsenterede opgaveudvalgsarbejdet med unges trivsel og 

ønsket om at få Handicaprådets bidrag til opgaven. Udvalget har til opgave at komme anbefalinger til, 

hvordan unge kan støttes og styrkes både sammen og hver for sig til at håndtere præstations- og 

perfekthedskulturen på godt og ondt. Anbefalingerne skal efterfølgende anvendes bredt både politisk, i 

forvaltningen og i den række af tilbud, der henvender sig til unge.  



 

På vej til anbefalingerne arbejder opgaveudvalget aktuelt med problematikker inden for 6 forskellige 

arenaer: Den unge selv, SoMe, Venner, Skole, Familie og Fritid. Præsentationen vedlægges referatet. 

Handicaprådet blev efterfølgende opfordret til at komme med perspektiver på problematikker, 

målsætninger og inddragelse i arbejdet.  

Handicaprådet spurgte ind til en række forhold ift. opgaveudvalgets arbejde, herunder gennemsnitsalderen 

i opgaveudvalgsarbejder. Den blev oplyst til at være fra udskolingsalderen til 24 år. Der blev spurgt til hvem 

der udgør formandskabet. Det blev oplyst at formand og næstformand er Andreas Weidinger og Niels Lund. 

Der blev spurgt ind til fokus på grupper af unge, der ryger joints på parkeringspladser mv. Der blev oplyst, 

at den specialiserede indsats i SSP samt rusmiddelkonsulenten arbejder med disse problemstillinger.  

Hans Rasmusen kommenterede på valg af målgruppe og at unge med handicap ikke adskiller sig på disse 

punkter ikke i væsentlighed. Hans ønskede at høre, hvor i udvalgets kommissorie, der er plads til fx unge 

med autisme og unge med andre diagnoser, så Handicaprådet kan fokusere sine bemærkninger rigtigt. 

Det blev oplyst, at der er fokus på de brede forebyggende tiltag og ikke særligt i forhold til unge med 

handicap.  

Jacob Monies supplerede men ønske om en opmærksomhed på, at nogle gange kan et handicap være en 

barriere mod at deltage i det sociale liv for unge, det har særligt vist sig under corona-nedlukningerne. 

Handicaprådet blev herefter spurgt ind til hvorvidt der skal være særlige pejlinger for opgaveudvalget?  

Hans Rasmussen bidrog med, at det vil være godt, hvis opgaveudvalgets arbejde er med til at kaste lys over, 

hvordan inklusionen af unge med handicap fungerer i realiteten og herunder hvordan inklusion i GFO’ere 

og skolerne er vigtig for trivslen for unge med handicap.  

Ina Ringgaard Sørensen foreslog, at tilføje ’handicap’ under problematikker i arenaen under Familie.  

Endelig spurgte rådet ind til proces og planlagte events. Det blev oplyst, at der afholdes en konference i 

februar måned, hvortil der inviteres bredt ud.   

Handicaprådet takkede for præsentation og drøftelse og ønsker fortsat orientering i takt med 

udvalgsarbejdet skrider frem. Eventuelt som orienteringer til formandskabet undervejs.  

2. Handicappolitikkens handleplan  

a. Handleplan projekter 2021 - opfølgning pr. 31. oktober. 

Christian Madsen orienterede om status, hvor projekterne samlet set er langt fremme og ca. halvdelen af 

midlerne forbrugt. Der forventes brugt yderligere 5-600.000 kr. i 2021 og overføres derfor ca. 6-700.000 til 

2022.  

Handicaprådet spurgte ind til delprojekter herunder Universelt design i kommuneservice. Ina Ringgard 

Sørensen rejste ønske om, at der kunne tilkøbes ekstern assistance ligesom Elisabet Sinding understregede 

betydningen af dette projekt. Jacob Monies oplyste, at der er relevante kompetencer i kommunen til at 

gennemføre projektet, enten til at handle selv eller finde ud af, hvor man kan hente hjælp. Hans Rasmussen 

supplerede med oplysninger om, at universelt design har været på dagsorden i kommunen i flere år og der 

har været afholdt konference om emnet. Endelig rejste Handicaprådet ønske om at følge projektet løbende 

og at behovet for støtte vurderes. Christian Madsen oplyste, at der er tilstrækkelige faglige kompetencer og 

midler til at projektet følges til dørs. 

Hans Rasmussen spurgte dernæst indtil, hvorvidt ubrugte midler kan benyttes næste år.  Christian Madsen 

oplyste, at ubrugte midler på projekter videreføres til næste budgetår.  



 

Afslutningsvis gav Christian Madsen en status på den borgerettede pulje, hvor der ikke har været 

ansøgninger. Information og kommunikation til næste år kunne ske ud gennem DH og ud til 

organisationerne.  

b. Handleplan 2022: Halvvejs status på forvaltningens arbejde med DH-Gentofte input.  
Christian Madsen introducerede arbejdet med den kommende plan. Handicaprådet drøftede efterfølgende 

forskellige projekter.  

Projekt om brugertilfredshedsundersøgelse blev kommenteret af Jan Mollerup med kritik af, at der udføres 

en brugertilfredshedsundersøgelse uden fokus på pårørendesamarbejdet. Anita Bahnsen oplyste, at det 

ikke er hensigten at koble brugertilfredshedsundersøgelse og pårørendesamarbejdet. Brugerundersøgelsen 

defineres på samme måde som den nationale VIVES undersøgelse, så disse kan sammenlignes. Den 

udarbejdes ikke som en pårørendeundersøgelse. 

Emnet pårørenderåd blev herefter drøftet og Jan Mollerups ønske om et sådant. Hans Rasmussen bidrog 

med at observatører i bestyrelsesarbejdet på botilbud kunne være med til at forbedre pårørende 

samarbejdet. Helene Rasmussen spurgte ind til, hvor rådet oplever der mangler noget i pårørende 

samarbejdet. Jan Mollerup fandt, at der mangler dialog og Hans supplerede med, at det især gør sig 

gældende i de botilbud kommunen ikke selv driver, men lejer sig ind på fx Josephinehøj. Anita Bahnsen 

supplerede drøftelsen med input om, at tilgangen til mere pårørende dialog dækkes af netværksstrategien 

på området. Jan opfordrede til at erfaringer i andre kommuner undersøges fx Odense. Hans oplyste, at DH 

vil foranstalte, at der kommer positive erfaringer fra andre kommuner. Endelig supplerede Ina med forslag 

om, at pårørende selv organiserer sig. Det blev aftalt, at emnet kommer på et kommende møde i 

Handicaprådet til yderligere drøftelse.  

Projektet sundhedstjek på Bank Mikkelsens-Vej området har ikke kunnet iværksættes i 2021. Det udskydes, 

indtil der er høstet erfaringer med den aftale, der er indgået mellem Regionerne og PLO om sundhedstjek 

for målgruppen. Handicaprådet ønsker at vide, hvad disse helbredstjek omfatter, så det kan og drøftes, 

hvorvidt de er tilstrækkelige. Jacob Monies supplerede drøftelsen med oplysninger om en KL og DH- 

undersøgelse af sundhedstjek i syv kommuner, der bla. viser, at der ikke kan undersøges for demens. Det 

kommende tiltag bør holdes op mod denne undersøgelse. Det blev aftalt, at rådet orienteres om indholdet 

i sundhedstjek på et kommende møde. 

En række af handleplantiltagene blev herefter hurtigt løbet igennem. Der kom kommentarer om, at fx STU-

projektet er et lille område at sætte ind på. Vedrørende kommunikation, så savnes der andre hjørner af en 

kommunikationsindsats fx videoer på hjemmesiden, der bør tekstes. Der blev drøftet, om et sådant tiltag 

eventuelt kunne være et tilgængelighedsprojekt.  

De næste skridt i handleplanprocessen for 2022 følger herefter. 

4. Orientering fra formanden 
• Afvikling af kommunalvalg. Jacob orienterede om forskellige oplevelser af manglende tilgængelighed 

ved valgprocessen. Ved brevstemme og indgang til Kommuneservice er det vanskeligt at skrive sit 

ærinde ved døren, når man er kørestolsbruger. Valglisterne hang meget højt og kunne ikke ses fra en 

kørestol. Forstørrelsesapparatet var slukket ligesom der var en oplevelse af, at der ikke var hjælp at 

hente. Jacob opfordrede til, at der ved indretning af valgstederne inddrages folk med viden fra en 

hverdag med handicap. Fx bør CCTV bør være tændt hele dagen og stemmesedlerne bør kunne tages 

ned og læses. Nicole inviteres til kommende møde.  



 

5. Orientering og spørgsmål fra DH Gentofte  
Ingen punkter. 

6. Orientering fra KB medlemmer  
Ingen punkter. 

7. Orientering fra forvaltningen  
Ingen punkter. 

8. Eventuelt 
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