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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
Punkt 4. udgår grundet afbud fra oplægsholder Thomas 
Gruber. 

 
2. Bemærkninger til referat 

Ingen bemærkninger til referat 
 

3. Orientering om Budget  

THG oplyste at Hørsholm Kommunes budget er blevet 
vedtaget. Ved THG. 
Det vedtagne budget indeholder visse forringelser, hvilket 
ikke kan undgås når der skal spares.  
  
En stor del af budgetaftalen omhandler den tværgående 
effektiviseringsindsats ”Velfærd fremfor mursten” hvori 
man arbejder på den mest hensigtsmæssige benyttelse af 
kommunens bygninger med særligt fokus på: 
- Det sammenhængende børneliv (0-18 år) 
- Fælles rammer for kultur- og fritidsliv 
- Fremtidens rådhus 
 
Ift. Handicaprådets interesseområder orienterede THG om 
følgende: 
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Sted: Mødelokale D2 
Dato: 29. September 2016 kl. 16 – 18 
  
Deltagere: Flemming Sundt (FSU) 

Jerry Ritz (JRI) 
Christian Skytt (CSK) 
Thorkild Gruelund (THG) 
Annette Wiencken (ANW) 
Klaus Poulsen (KPO) 
Anja Theresa Sahan (Sekretær) 

Fraværende: Gerhard Krohn 
Charlotte Kierkegaard 
Arne-Georg Stangeby 

  
Emne: Møde i Hørsholm Handicapråd 

Dato: 13.10.2016

Center for Politik Udvikling 

og Borgerservice

Team Sekretariat

horsholm.dk

Kontakt

Anja Sahan

Sekretær

asa@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1065
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Social- og Seniorudvalgets område:                   
Besparelser:  
- Rehabilitering og visitation hjemmeplejen         
- Sammenlægning af hjælpemiddeldepot med andre 

kommuner 
- Øget anvendelse af velfærdsteknologien i hjemmeplejen 
- Justering af lønmidler Selmersbo 
- Nednormering i akutteam og på de midlertidige pladser 
- Bortfald af kørsel i henhold til §117.  
- Rehabilitering og forhandling af kontrakter på 

voksenhandicap området 
- Brugerbetalte aktiviteter på plejecentre 
- En generel reduktion på udvalgets område i personale 

og aktivitetsrelaterede udgifter samt udgifter til varekøb 
 

Der er ikke ændrede kvalitetsstandarder på udvalgets 
område.  
Værdighedspuljen fortsætter i 2017, 2018 og 2019 

 
KPO oplyste, at besparelserne i budgettet primært ligger på 
dagtilbud og skoleområdet. 
På det specialiserede børne- og voksenområde ligger en 
besparelse på 70.000 kr. på anbringelser. Center for Børn og 
Voksne er i gang med et større strategisk arbejde med at 
reducere antallet af anbringelser. Der udarbejdes en 
investeringsstrategi som forelægges kommunalbestyrelsen i 
2017.  
 
Budgettilførsler:  
- §18 midler: 150.000 kr. 
- Åstedet: 500.000 kr.   
- Etablering af 1 ekstra aflastning plads for borgere med 

demens på Sophielund 
 
For yderligere info om budgettet: Se vedhæftede 
budgetaftale 

 
4. Inklusion 

Punktet udgår og tages op på et senere møde, hvor også 
Børne og Skoleudvalgsformand Otto Christiansen inviteres.  
 

5. Status på bofællesskaber på sygehusgrunden 
FSU oplyste, at pårørendegruppen udarbejdet et 
idegrundlag for det videre arbejde som er sendt til 
borgmesteren, kommunaldirektøren og Handicaprådet. 
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Man har ligeledes haft møde med kommunaldirektøren som 
er tovholder på projektet.  
 
JRI mente, at det udarbejdede skriv er et godt stykke 
arbejde og håber at det bliver taget med i det videre arbejde 
omkring sygehusgrunden,  
 
THG var enig i at gruppen har lavet et godt arbejde, men 
påpegede at det er vigtigt at vi i HHR 
forventningsafstemmer. Det vigtigste er, at vi får 
bofællesskaber for målgruppen som ligger gode steder i 
forhold til både indkøb og transport. Derfor er der også 
andre steder end sygehusgrunden der kan være 
interessante.  
 
ANW gav THG ret i at bofællesskaber kan etableres flere 
forskellige steder. ANW var samtidig glad 
Pårørendegruppens arbejde, som har gjort os opmærksom 
på behovet.  
 
CSK tilføjede, at det også handler om at få mangfoldighed i 
bybilledet. Vi er forskellige og har forskellige behov. Derfor 
har gruppen tænkt at det bør ligge centralt ift. det almene 
bybillede.  
 
CKS gjorde samtidig opmærksom på, at såfremt man 
etablerer et bofællesskab i eksisterende og ældre byggeri 
får man udfordringer ift. at sørge for tilgængeligheden. Ikke 
kun i selve bygningen men også i området omkring.  
 
THG oplyste at man ikke vil etablere i eksisterende 
bygninger, men bygge nyt. 

 
HHR tilslutter sig det fremsendte skriv og vil følge det videre 
forløb. Etablering af bofællesskaber kan også realiseres 
andre steder end på hospitalsgrunden, men det er vigtigt at 
de etableres indenfor en rimelig tidsperiode.  

 
6. Eventuelt 

 
JRI oplyste, at Diabetesforeningen får en del henvendelse 
fra pårørende til beboere på solskin. Foreningen kan som 
patienter ikke give vejledning i de spørgsmål der stille. Man 
har derfor henvist til centerchef Louise Høg. 
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JRI oplyste at Diabetesforeningen har afholdt et 
arrangement på Louiselund og at der fortsat er problemer 
medteknikken. Man modtog mange klager fra gæster som 
ikke kunne høre hvad der blev sagt i oplægget. 
Administrationen følger op 

 

 


