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Møde i Hørsholm Handicapråd 

 

1.1.1.1. Godkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsorden    

Dagsordenen blev godkendt 

 

2.2.2.2. Bemærkninger til referat Bemærkninger til referat Bemærkninger til referat Bemærkninger til referat     

Referatet blev godkendt 

 

3.3.3.3. Opfølgning på sag vedr. diabetiker Opfølgning på sag vedr. diabetiker Opfølgning på sag vedr. diabetiker Opfølgning på sag vedr. diabetiker     

FSU oplyste, at man fra Handicaprådets side savner en opfølgning, 

og en afslutning på sagen.  

 

Vibeke Alberg oplyste at der ikke er udarbejdet en rapport, men et 

internt notat. Derudover er sagen indberettet som en utilsigtet 

hændelse, som primært går på læring. Denne indberetning er ikke 

offentlig tilgængelig. Man har samtidig kigget på instrukser og 

retningslinjer, og selvom der ikke begået en egentlig fejl i sagen, 

kan man altid lære noget.  

 

Nødkaldsproceduren er blevet lavet om. Alle får et rigtigt nødkald, 

og de borgere der fastholder at ville bruge deres mobil som 

nødkald, skal underskrive en erklæring herpå. 

 

 

 

Mødereferat 
 

Sted: Mødelokale D2 

Dato: 19.05.2016 kl. 16.00 - 18.00 

  

Deltagere: Flemming Sundt (FSU) 

Jerry Ritz (JRI) 

Gerhard Krohn (GKR) 

Jette Justesen (JJU) 

Thorkild Gruelund (THG) 

Annette Wiencken (ANW) 

Arne-Georg Stangeby (AGS) 

Klaus Poulsen (KPO) 

Anja Theresa Sahan (ASA) 

 

 

Fraværende: Christian Skytt (CSK) 

Charlotte Kierkegaard (CKI) 

 

Gæster: Vibeke Alberg 

Sune Johansen, borgerservicechef 

Else Kjærgaard 

 

Emne: Møde i Hørsholm Handicapråd 

Dato: 12.05.2016

 

Kontakt

Anja Sahan

Sekretær

asa@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1065

Center for Politik Udvikling 

og Borgerservice

horsholm.dk
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Man har genindført at madleveringen igen fungerer som tilsyn. 

 

Alle der modtager mad fra kommunen skal have installeret 

elektronisk nøglelås. 

 

JRI mente, at det fortsat er ærgerligt at man ikke melder ud 

omkring de tiltag der er gjort.  

 

4.4.4.4. Udviklingen i tildeling af førtidspension (3 årUdviklingen i tildeling af førtidspension (3 årUdviklingen i tildeling af førtidspension (3 årUdviklingen i tildeling af førtidspension (3 år    før og efter før og efter før og efter før og efter 

lovændringen) lovændringen) lovændringen) lovændringen)     

5.5.5.5. Praksis og kriterierier i tildeling af førtidspenPraksis og kriterierier i tildeling af førtidspenPraksis og kriterierier i tildeling af førtidspenPraksis og kriterierier i tildeling af førtidspension v. Else Kjærgaard sion v. Else Kjærgaard sion v. Else Kjærgaard sion v. Else Kjærgaard 

og Sune Johansenog Sune Johansenog Sune Johansenog Sune Johansen    (Punkt 5 – bilag 1)    

    

Udviklingen 

Sune Johansen omdelte materiale vedr. udviklingen i 

førtidspensionssager i perioden 2019-2015.  

 

 
 

Sune oplyste, at der er en tendens til, at der sker et fald i antallet 

af tilkendte førtidspensioner.  

 

I forhold til det samlede antal ansøgninger kan man i 2013 

konstatere en stigning, hvilket kan tolkes som at man er klar over, 

at den nye ordning er på vej.  

 

I 2013 er der ikke mange tilkendte førtidspensioner. Dette er 

muligvis fordi reformen er ny, men kan også grunde i at man 

introducerer ressourceforløb og fleksjob som er noget nyt.  

 

I 2014 og 2015 kan man se, at de sager der sendes via Rehab-

teamet til pensionsnævnet er ”klare sager”, og at der tilkendes 

førtidspension. 

 

Else oplyste, at siden 2013 tilkendes inden ansøgere under 40 år 

førtidspension, med mindre der ikke er nogle 

udviklingsmuligheder.  
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Proceduren 

Else Kjærgaard gennemgik proceduren som kan ses herunder: 

 

 

  

FSU spurgte til, hvor lang tid et afklaringsforløb tager? 

 

Et afklaringsforløb varer ca. 3 måneder. Har borgeren ikke været i 

stand til at møde, været syg eller lignende tager det længere tid.  

 

Et ressourceløb løber i ca. 3-5 år. Et ressourceforløb kan slutte af 

flere årsager, herunder tilkendelse af førtidspension, fleksjob, eller 

ved at borgeren flytter til en anden kommune. 

 

FSU henviste til sager, hvor kommunen går imod 

lægekonsulentens vurdering. 

 

Det er lægekonsulentens rolle, at være rådgivende og tolkende. 

Det er sagsbehandlerne der træffer afgørelsen. 

 

JRI spurgte til, hvor mange der får tilkendt førtidspension og 

hvordan Hørsholm Kommune ligger ift. landsplan? 

 

Sune og Else havde desværre ikke tal herpå. 

    



 

 

  

Møde i Hørsholm Handicapråd Dagsorden

Dato: 12.05.2016

 

4/6 

6.6.6.6. Bofællesskaber på sygehusgrundenBofællesskaber på sygehusgrundenBofællesskaber på sygehusgrundenBofællesskaber på sygehusgrunden (Punkt 6 - bilag 1)    

På baggrund af det fremsendte notat, gjorde ANW opmærksom 

på, at det er vigtigt at forventningsafstemme overfor den gruppe 

der har udarbejdet notatet, samt at få en dialog om hvad der er 

realistisk både økonomisk, politisk osv.     

 

FSU tilføjede, at notatet blot er en prognose og ikke en bestilling.  

Gruppen forventer, at der oprettes et bofællesskab indenfor 1-3 

år, samt endnu et indenfor 3-5 år.  

 

THG bad rådet huske på, at det ikke bør opfattes som værende 

negativt når en borger visiteres til et udenbys tilbud. Hvis det er i 

en anden kommune det rette tilbud findes, kan det være bedst for 

borgeren at benytte dette. Nogle af borgerne på listen har gavn af 

et botilbud i kommunen, imens andre kan have gavn af et andet 

tilbud.     

 

JJU spurgte til om man i Handicaprådet støtter opførelsen af 

bofællesskaber?  

 

ANW oplyste, at man støtter ift. det behov der er. 

 

KPO oplyste, at bilaget vedr. forventet boligbehov oprindeligt er 

udarbejde i Center for Børn og Voksne i 2015. 

Kommunalbestyrelsen har bestilt et baggrundsnotat til april 

konferencen. Center for Børn og Voksne skal derfor have 

opdateret bilaget, udarbejdet et notat samt give et bud på hvad 

der bliver nødvendigt ift. det forventede behov for bofællesskaber. 

 

Handicaprådet godkendte arbejdsgruppens notat, men er samtidig 

bevidste om, at der ikke bygges udelukkende på baggrund af 

denne vurdering. Der arbejdes videre med emnet. 

 

7. IIIInklusion i skole og institutionernklusion i skole og institutionernklusion i skole og institutionernklusion i skole og institutioner    (Punkt 7 – bilag 1) 

FSU oplyste, at man tidligere har forsøgt at få etableret en 

arbejdsgruppe vedr. inklusion, hvilket ikke lykkedes.  

FSU henviste til rapporten ”afrapportering af inklusionssystemet” 

udgiver af Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling, som 

blev omdelt på mødet. 

 

KPO omdelte materiale og informerede om status på området. 

I Hørsholm Kommune er det ikke tale om en spareøvelse og der 

bliver gjort et stort stykke arbejde i institutionerne og ude på 

skolerne.  

 

Budgettet på specialundervisning er næsten det samme som en på 

en folkeskole.  

 

Hørsholm Kommune benytter egne interne specialtilbud, som 

eksempelvis A-Huset, Slusen m.m.  
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Derudover køber kommunen tilbud på eksterne specialskoler. 

 

Der er ikke tale om besparelser, men i tanken om at øge 

inklusionen er der flyttet midler fra Center for Børn og Voksne til 

Center for Dagtilbud og Skole. Derudover er der rent politisk 

bevilget midler til inklusion. Skolerne skal så ”betale tilbage” ved at 

der bliver brugt færre penge i Center for Børn og Voksne. 

Der arbejdes fortsat med at skabe dialog og støtte i mellem 

faggrupperne i Center for Børn og Voksne og medarbejderne på 

institutionerne og på skolerne.  

 

Det man særligt kæmper med er forældreansvaret, og dette 

særligt ift. børn med sociale vanskeligheder, idet det kan være en 

udfordring at få forældre til at tage et ansvar i opdragelsen af 

deres børn. 

 

Der planlægges et fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget ang. 

Emnet. Nærmere info følger.  

 

8. Høring vedr. kvalitetsstandard for Høring vedr. kvalitetsstandard for Høring vedr. kvalitetsstandard for Høring vedr. kvalitetsstandard for aflastning (Punkt 8 - bilag 1, 2    og 

3) 

Høring af kvalitetsstandarden er tidligere sendt til HHR pr. mail. 

    

Forslag til høringssvar omdelt på mødet    

    

KPO oplyste, at baggrunden for ændringen i kvalitetsstandarden er 

budgetforliget og dermed servicereduktioner på børneområdet. 

Noget af besparelsen er udmøntet på personaleressourcer. Efter 

en gennemgang af området, er Børne- og skoleudvalget blevet 

orienteret om de steder, hvor man kunne spare og om de 

områder, hvor der kan reguleres på serviceniveauet.  

 

Samtidig har man i Center for Børn og Voksne haft en dårlig 

kvalitet på sagsbehandlingen, som er faldet ud til borgerens fordel. 

Sagsakter er ikke blevet journaliseret og i nogle tilfælde er der 

udbetalt penge uden en bevilling. Alle familier indkaldes derfor til 

en samtale, som i nogle tilfælde kan føre til nye vurderinger. Nogle 

familier vil få det samme, og nogle vil måske opleve en 

nedskæring. Alt vil ske ud fra en faglig vurdering. Hørsholm 

Kommune har i forvejen et meget højt serviceniveau på området. 

 

JJU som har været med til at udfærdige forslag til høringssvar, 

redegjorde for tankerne bag forslaget.  

 

FSU oplyste at man er betænkelig ved at spare på noget, der 

måske giver nogle konsekvenser for disse familier, og dermed 

alligevel ende som en merudgift. 

 

KPO oplyste at den samlede besparelse er 1 million kr. 
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Efter en grundig orientering, kan HHR ikke anbefale at man følger 

den fremsendte kvalitetsstandard. HHR vil fremsende høringssvar.  

 

9.9.9.9. EventueltEventueltEventueltEventuelt    

JRI omdelte notat vedr. § 18 midler (punkt 9 – bilag 1)    

 

JRI oplyste, at udviklingen i hvor meget kommunerne bruger på 

§18 midler fra 2010 til 2014 på landsplan er stigende. Man er ved 

et møde med Thomas Lykke fra Fredensborg Kommune blevet 

oplyst, at man i Fredensborg Kommune bruger 112 % af 

bloktilskuddet på §18 midler.  

 

Kun 44% af bloktilskuddet i Hørsholm Kommune går til §18 midler.  

Rådet drøftede emnet med borgmester Morten Slotved på sidste 

møde, og THG tilkendegav igen, at et er et godt signal at få øget 

puljens størrelse. 

 

JRI appellerede til, at man i budgetforhandlingerne kigger på 

området.  

 

Se vedhæftede link til §18 redegørelsen over det kommunale 

samarbejde med frivillige sociale foreninger. Ønsker man et 

printet eksemplar kontaktes Anja Sahan asa@horsholm.dk 

 

http://sim.dk/media/1007265/paragraf_18_redgoerelse_2014.pdf 

  

   

 

 

 

 

 

 



Udviklingen på førtidspensionsområdet

1. Hvordan har udviklingen været?
2. Hvad sker der inden indstilling til 

førtidspension og hvad sker der efter en 
afgørelse?
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1. Hvordan har udviklingen været?
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2. Før sagen når pensionsnævnet
• Undersøgelse hos egen læge

• Speciallæge undersøgelse el. via 

klinisk funktion

• Praktisk afklaring med henblik på 

udvikling af arbejdsevnen, samt 

beskrivelse af begrænsninger

• Mentor, kontaktperson, kurser og 

uddannelse

• Sagen forberedes og forelægges 

rehabiliteringsteamet, der indstiller 

til førtidspension

3

Afklaringsfase:

Helbredsmæssig afklaring:

Afklaringen indbefatter at der 

iværksættes relevant behandling.

Arbejdsafklaring:

Mestringsstøtte:

Rehabiliteringsteamet:



2. Efter sagen er afgjort ved pensionsnævnet
• Borgeren får tilsendt 

bevillingsskrivelse

• Udbetaling Danmark orienteres om 

Førtidspensionsbevilling, og sagen 

afsluttes.

• Sagen sendes retur til 

rehabiliteringsteamet der vurderer 

sagen på ny. Hvis indstilling til 

førtidspension fastholdes sendes 

sagen til pensionsnævnet til endelig 

afgørelse. Hvis indstillingen ændres 

kan dette være til fleksjob, 

ressourceforløb eller tilbage til 

jobcentret.

4

Ved bevilling af førtidspension:

Ved afslag på førtidspension:



Udviklingen i fleksjob og ressourceforløb
Afsluttet ressourceforløb :

2013: 1

2014: 6

2015: 11

Afsluttet fleksjob:    i alt aktive fleksjob:

2013: 27 119

2014: 25 121

2015: 32 132

5

Bevill. ressourceforløb :

2013: 4

2014: 12

2015: 19

Bevill. Fleksjob:

2013: 37

2014: 27

2015: 43



Horsholm, den 1.5.2016

Til Horsholm Handikaprad

Handikapradet liar etable et en a bejdsgruppe under Radet til forberedelse af kommende
bofellesskaber i H0rsholm. Gruppen vil med dette papir og dets bilag pege pa en rsekke
forhold, der b0r tages i betragtning i det kommende arbejde.

Det er klart, at bo failles skaber   i lyset af det staerkt begraensede antal egnede boliger for
handikappede i Hors holm   aktuelt ma sta i fokus i de kommende ars bestraebelser, men basis
for en vision for handicapomradet er, at Horsholm, borgere og partier, bor sta sammen om at

skabe lige muligheder for alle Horsholm borgere med saerlige behov.

Visionen omfatter ogsa at Horsholm skal vaere en sammenhfcngende by i mcnneskclig
forstand, hvor alle Hors holm s borgere har lige muligheder og udgor en ligevserdig del af
samfundslivet. Det skal saledes vaere naturligt, at borgere med handicap udgor en del af
samfundslivet i byomradet. Borgere med handicap skal udgore en integreret del af byomradet.
Der bor derfor skabes et storre samspil mellem borger med handicap og deres naermiljo, s 
det bade er naturligt, at borgere med handicap leverer en indsats i naeromradet, hvor det giver
mening, og at lokalmiljoet indgar som frivillige pa tilbuddet, hvor det giver mcning.

Nar ct botilbud er den rigtige losning for borgere med sae lige behov, skal botilbuddet vaere
fleksibelt, give plads til aktiviteter og samspil med lokalomr det og gore det muligt at l ve
relevante indsatser.

Vedlagte idepapir specificerer mere konkret en rasklce betragtninger og omtaler en t  kke
fysiske rammer i relation til de kommende bofadlesskaber, som Horsholm har sa stierkt brug
for.

Gunnar Teis Hansen Sascha Birkelund Vi zent

Jeannette Birkelund

Charlotte Kirkegaard

Eva Bryld

Ole Samsing

Mette Schwart lose



1.5.2016

Xdepapir i relation til etablering  f kommende bofaellesskaber i Horsholm.

Pa modet den 10.12.2015 i Handikapradct blev besluttet at etablere en afbejdsgruppe

under radet til forberedelse af kommende bof ellesskaber i Hors holm og pa Radets

mode den 3.03.16 blev vedlagte ,bilag nr. l,kommissorium for arbejdsgeuppen godkcndt.

Gruppen har i overensstemmelse med sit kommissorium skitseret en r ekke

betragtninger og fysiske   mmer til sikring af en tilfrcdsstillendc gruppe af

bofaellesskaber. Gruppen finder at disse betragtninger og onsker om tilf edsstillende

fysiske rammer alene er et forste skridt i den plank gningsproces, der er ved at ga i gang i

kommunalt regi med bistand fra en raekke radgiverhold.Et slutteligt optimalt resultat kan

kun findes ved en konkret dialog mcllcm de berorte instanser i kommunen, involverede

arkitekter og bygherrer samt parorendegruppen.

Betragtninger:

1) Malgruppen er vok ne fra 18 ar (unge) med udviklmgsh emnmg og s etlige behov

samt med oprindelse i Horsholm Kommune (enten unge, som skal have en bolig

for forste gang eller personer, som aktuelt bo  uden for Horsholm, men som

onsker at kommer hjem).

2) De enkelte bofellesskaber bor ikke rumme mere end 8 personer

(sto familiestorrelsen) - og bofaellesskaberne bor v  re til at betale for bcboerne,

saledes at dispositionsbclobct efter husleje giver mulighed for et anst  ndigt og

normal t liv.

3) Der bor etableres et passendc antal bofa llesskaber i lobet af de nasste 7 at*. Den

indledende satsning skal over tid tilpasse sig det faktiske behov, saledes  t det

cndelige antal bof ellesskaber etableres tidsmaessigt forskudt over en periode frem

til 2030. Antallet af bofa lesskaber skal harmonerer med de udfordringer, som

fremgar af Horsholm Kommunes egen oversigt over  Eorventet behov for

botilbud  i perioden 2015   2030.

Oversigten, vedlagt som bilag2, har tidligere vaeret forelagt Handilcapradet.

Arbejdsgruppen har analyseret kommunens oplysninger, se bilag3, hvilket dokumenterer

at 23 yngre voksne med s erligc behov og udviklingsh  mning eksempclvis Downs

syndrom, Hjerneskade, Autismc, Asberger og ADHD har behov for

bo belles skaber/botilbud med stotte inden 2019. Og yderligerc 11 yngre voksne med



sasrlige behov og ud vikling h mning med ovennarvnte diagnoser hat behov fo 

bof dlesskaber/botilbud med stotte inden ar 2023. He til komme  at kommunen i

perioden 2017-2025 har registreret behov for yderligere 11 botilbud med dognstotte. Dc

naivnte oplysningcr fra kommunen dokumenterer saledes behov for at kommunen

etablerer mindst 2-4 bofadlesskaber med liver 8 personer indenfor perioden 2016-2025.

4) Bofadlessk berne bor placeres pa Sygehusgrunden, da dette vil give mulighcd for

at venner og familie i Horsholm kan holde kontakt og bista i gennemforelsen af

hverdagens opgavcr. Boligen pa Bolbrovej 190, dcr liar fungeret som

overlaigcbolig til Horsholm hospital og senest som bofaellesskabet Bolero for

udsatte borgere er pa modet den 16. marts 2016 i Miljo- og planlasgningsudvalget

godkendt nedl gt. Og grunden vil efterfolgende blive ansogt sam-matrikuleret

med Hospit lsgrunden. Det findes derfor naturligt, at ogsa denne grund kan

anvcndes som led i etableringen af de njevnte bofadlesskaber.

5) Dcr bor tilstraibes grupper af beboere, som har udsigt. til  t kunne fungere godt

sammen over tid. Derfor er det ogsa va;sentligt, indledningsvist, med

bofellesskaber, som giver mulighed for at differentiere grupperne. Fleksibihtet og

mulighcd for fornyelse er en viesentlig forudsastning for de kommende

bofellessk ber.

6) Dcr bor ansjettes personale, hvis overordnede mal er at sikre et struktureret

faillcsskab i det enkelte bofellesskab og mellem bohellesskaberne. 0nsket er, at

medarbejderne sikrcr et godt hverd gsliv med mulighcd for fadlesspisning og

inddragclse omkring madlavningen, de sociale relationcr, trivsel og positiv social

idcntitet   m.a.o. en tryghedsbase, hvis formal er at undga isolation fra samfundet

i ovrigt. Personalegruppen ma konkret tilpasses de enkelte gruppers behov.

Fysiske rammer for bofsellesskaberne.

Det forekommer klart, at de fysiske rammer skal formes efter de t ennesker, som skal

bo i bofidlessk berne. Nedenngevnte er derfor blot en tilkendegivelse af nogle af de

forhold, som bor  ages i betragtning liver gang.

7) Bo fail lesskaberne bor  nljegges ud fra klyngetanken, saledes at cler gives mulighed

for kontakt mellem de enkelte beboere og mulighed for hjadp og stotte for

personalct tilknyttet boligfaillcssk bcrne.



8) Der bor kun v ere en etage (Bofa lesskaberne b0t* ogsa kunne rumme

gangbesvaerede beboere eller forudse muligheden for gangbesvaerede mennesker

pa et sencre tidspunkt).

9) Del* bor i hvert bofa llesskab udover beboernes individuelle bolig ogsa vaere et

failles opholdsrum samt et s isekokken. Afhaengig af beboergruppens

sammensa tning bor va lges mellem en losning hvor beboerne fra indgangdoren

har direkte adg ng til deres egen bolig uden at skulle gennem henholdsvis

kokken/opholdsrum og en losning hvor beboerne skal gennem

kokken/o holdsrum. Del* bor sogcs skabt en bal nce mellem retten til at vaere

privat og behovet for overvagning.

l())Boligen bor besta af badevairelse, sovcv irelse og opholdsrum   eventuelt ogsa en

entre, afh ngig af udformningen. Sovcvairelset skal vaere stort nok til at rumme

skab og kommode. Alle vaerelserne bor have en passcnde storrclse samt skydedore

af hensyn til eventuelle (kommende) korestolsbrugere. Opholdsrummet bor vaere

stort nok til at rumme et tekokken. Hver bolig bor have individuel tilslutning til

radio, tv og internet.

11) Der bor - i bof illesskabet - va re  ailles faciliteter til vask og torring af toj. Disse

faciliteter bor vaere enlde at arbejde med.

12) Der bor vaere en tilbygning, som giver mulighed for opbevaring af beboernes

ejendele ud over de, som findes i boligen. Alternativt bor selve bof  lesskabet

vaire stort nok til at rumme disse ejendele.

13) Der bor etableres fornuftige udeare ler med terrasse for de enkelte boliger* og

fskaermede borde og stole. Herudover* bor der vaere cykelstativ og

parkeringsplads.



3;    I

Horsholm, den 21.2.2016

Kommis solium.

Det er parorendegruppens opgave, i nsert samarbejde med og som radgiver overfor

Handikapradet, Kommunen og de vitksomheder, som vil sta for opforelsen af nye

bolige  til personer med udviklmgsh mning , at bidrage til at sikre tilfredsstillende

boligforhold for disse borgere. Gruppens opgave er derfor, med  espekt for

nedennsevnte malsastninger, at radgive i den konkrete ud ormning af boligprojekter samt

at bidrage til at sikre en tilfredsstillende kapacitet pa boligomradet.

Malsastningerne er:

- Gruppen skal medvirke til Kommunens bestraibelser pa at sikre et struktureret

faellesskab for personer med udviklingshamining, saledcs at disse trives og sikres

en positiv social identitet samtidig med at de oplever af at vasre en naturlig del af

det omgivende samfund. De fremtidige bofaellesskaber skal vaere basis for et trygt

liv samt sikre en god livskvalitet samt sikre selvstasndighed og integration i det

omliggende samfund.

- Da Horsholm Kommune aktuelt er meget underforsynet med egnede boliger til

denne gruppe af borgere skal p rorendeg uppcn bidrage til at sikre at

Kommunen etablerer et passende antal bofadlesskaber. Disse bor primtert vsere i

storfamiliestorrelsen  og beboerne bor forttinsvis vas e borgere fra Horsholm  

enten unge mennesker, der flytter hjemmefra eller borgere tidligere placeret

udenfor Horsholm, som onskcr at vende hjem. Dette vil ogsa sikre en bedre

overholdelse af FN s Handikapkonvention samt sikre en onskv erdig n erhed til

familie og ve  ier.

- De kommende bofaellesskaber bor ligge timeligt tset pa hinanden, saledes at der

dels sikres samvsersmuligheder mellem beboerne , dels sikres mulighed for et

samarbejde mellem det til bo fadlesskaberne knyttede personale.

- Sygehusgrunden synes at v ere et oplagt placering til nye bofadlessk ber samt sikre

en naturlig sammcnhx g og integration med samfundet i ovrigt.

Parorendegruppen er klar over, at en forbediing af boligsituationen for personer med

udviklingshasmning i Horsholm er en stor og f rmentlig la gerevafende opgave da det

ogsa er vigtigt at sikre fleksibilitet i de kommende bo- og stotteformer. Gruppen onsker

derfor i hver at projektets kommende faser og til brug for Kommunen og de

virksomheder, der vil foresta den konkrete udbygning af boligkapaciteten, at bidrage



med konkrete behovsanalyser f.s.v.a. de saetlige hensyn, der bor tages til personer med

udviklingshaimning.



Den 6. april 2016. JB. Bilag 3

H0rsholm kommunes oversigt over   Forventet behov for botilbud .

Oversigten der har vasret behandlet i Handicapradet er inddelt i   Forventet boligbehov , ’’Hvornar ,
’’Diagnose  og ’’Nuv  rende Bolig .

Oversigten - der vedrorer perioden 2015-2030 - har 52 registrerede behov for botilbud i den nasvnte
periode.

Fordeling af de 51 registrede behov for botilbud kan opgores pa fol ende made:

2015-2018 behov for 12 bofaellesskaber/botilbud med stotte til personer med
udviklingshaemning (fx downs syndrom, kromosonfejl/indlasringsvanskeligheder, hjerneskadet,
intellktuel/kog itiv forstyrrelse)

2015-2018 behov for 11 bofaellesskaber/botilbud med stotte til personer med Autisme (5),
Asberger(3), ADHD(3).

2019-2022 behov for 6 bofaellesskaber/botilbud med stotte til personer med
udviklingshaemning (5 personer med Downs og 1 mental retarderet).

2019-2022 behov for 5 bof ellesskaber/botilbud med stotte til personer med Autisme(l),
ADHD(3),
Tourette(l).

2023-2030 ingen registrede behov for botilbud til personer med udviklingshaemning.

2023-2030 behov for 6 bofaellesskaber/botilbud med stotte til personer med Autisme, Asberger,
ADHD.

De ovennaevnte opgorelser dokumenterer et samlet behov for bofaellesskaber/botilbud med stotte
til 40 personer (12+11+6+5+6) i perioden 2015-2030.

I perioden 2017-2025 er der herudover registret behov for 11 botilbud med dognstotte.

Tilsammen udg0r de to grupper de ovenfor naevnte 51 registrede behov for botilbud.

I oversigten indgar endvidere 1 person med sindslidelse, denne person er holdt helt udenfor den
ovennasvnte opgorelse.
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Forventet boligbehov Hvornår Diagnose Nuværende bolig

Bofællesskab 2016 Fysisk/psykisk udvh. Autistisk træk

Botilbud / mor er interesserede i HV 2016 ADHD/Epilepsi/Encoprese STU

Egen bolig 2017 Udviklingshæmmet Forældre

Botilbud §107 2017 Sindslidende Egen bolig

Botilbud for unge med autisme 2017 Asberger syndrom Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2017 Fragilt X/udviklingshæmmet Døgnanbragt/Maguritten

Botilbud med støtte 2017 downs syndrom Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2017 Hydrocephalus(vand i hovedet) CP Hjemmeboende

Botilbud for autister 2017 Autisme Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2017 Sent udviklet/u.udredning for autisme Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2017 Ekstremt tidlig født /hjerneskadet Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2017 Fragilt X/udviklingshæmmet Hjemmeboende

Bofællesskab 2017 Udviklingshæmmet Forældre

Botilbud for asbergere/støtte -Forældre er 

interesserede i HV 2017 Asberger

Botilbud 2017 Blind og svær autist STU

Botilbud for unge med autisme 2018 Asberger syndrom Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2018 Kromosomfejl/generelle indlæringsvanskeligh. Hjemmeboende

Botilbud med massiv praktisk og pædagogisk 

hjælp 2018 Rygmarvsbrok Hjemmeboende

Botilbud § 107 2018 Hjerneskadet Egen bolig

Bofællesskab 2018 Udviklingshæmmet STU

Botilbud med støtte 2019 Downs syndrom Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2019 CP/nedsat syn/forstyrrelser/impuls Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2020 Downs syndrom Hjemmeboende

Botilbud med massiv døgnstøtte 2020 Muskelsvind med døgnrespirator

Hjemmeboende med 

hjælpehold hele døgnet

Botilbud med døgnstøtte 2020 Prader Willis  syndrom/udviklingshæmmet Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2021 Retarderet/epolepsi/multihandicappet Døgnanbragt/Maguritten

Forventet behov for botilbud



Botilbud for unge med autisme 2021 Autisme Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2021 Downs syndrom Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2021 Downs syndrom Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2021 Tuberøs scelrose/autisme Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2021 Asberger/ADHD Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2021 Tourette/OCD Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2021 Mentalt retarderet Hjemmeboende

Botilbud med ADHD støtte 2022 Svær ADHD Hjemmeboende

Botilbud med støtte 2022 Downs syndrom Hjemmeboende

Botilbud for unge med ADHD 2022 ADHD Hjemmeboende

Botilbud for unge med autisme 2023 Asberger syndrom Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2023 Autisme og ADHD Hjemmeboende

Botilbud for unge med autisme 2024 Infantil autisme Hjemmeboende

Botilbud for unge med ADHD 2024 ADHD Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2025 CP/for tidlig født/sansesart Hjemmeboende

Botilbud med døgnstøtte 2025 Stofskiftesygdom/svært retarderet/autist Hjemmeboende

Botilbud med massiv støtte 2026 For tidlig født/svær autisme/sansesart Hjemmeboende

Botilbud for unge med autisme 2029 Autisme Hjemmeboende

Botilbud - fysisk behov 2030 Cerebral parese Hjemmeboende

??? Vides ikke - ? Nyblind 2014 Egen bolig

??? Vides ikke - ? Sclerose Egen bolig



Budgettet til specialundervisning anvendes 

til:

• Enkeltintegrerede børn i folkeskolen

• Interne specialtilbud (A-Huset og læseklasserne)

• Eksterne specialskoler

• Specialundervisning på døgninstitutioner

• Specialundervisning i dagbehandlingsregi

1



Støtte til børn i folkeskolen 3,5 mio.

Interne specialtilbud 9 mio.

Eksterne specialskoler 20 mio.

Specialundervisning på 

døgninstitutioner og i

dagbehandlingstilbud 3,5 mio.

Hvordan anvendes midlerne?

2



Der er 130 børn i specialundervisning

Gens. pris pr. barn er kr. 277.000 pr. år.

• De billigste børn er i folkeskolen

• De dyreste børn er på regionale specialskoler

• Variationen i pris pr. barn spænder mellem kr. 

100.000 og 1.1 mio. pr. år.

Hvad koster specialundervisning ?

3



Kvalitetsstandard – aflastning til familien 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 44 jf. § 84 stk. 1.
 

Hvem kan 
modtage ydelsen?

Familier, der forsørger et barn/ung med en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, som har behov for aflastning som 
konsekvens af barnets eller den unges funktionsnedsættelse. Det 
er en forudsætning, at det er familien, der har behov for 
aflastning og ikke barnet/den unge.

Hvad er formålet 
med ydelsen?

Målet er at tilbyde aflastning til ægtefælle, forældre og andre 
nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. 

Ydelsens indhold  Timeaflastning i hjemmet.   
 Døgnaflastning søges som udgangspunkt fundet hos 

netværksplejefamilier eller aflastningsfamilier frem for en 
aflastningsinstitution.

Visitation Visitationen til aflastning sker i Center for Børn og Voksne i 
handicapteamet.

Serviceniveau Der skal ved bevilling af aflastning foreligge en konkret vurdering 
af familiens behov for aflastning. I denne vurdering skal følgende 
fremgå: 
- Familieforhold. 
- Barnets/den unges funktionsnedsættelse vurderet efter metoden 
Integrated Children’s System. 
- Barnets/den unges ophold i institution/skole. 

Som udgangspunkt ydes der årligt op til 17 eller 29 døgn 
(svarende til én dag eller én weekend om måneden à 2 døgn samt 
5 dages ferie). Ikke forbrugte døgn den enkelte måned kan ikke 
overføres til efterfølgende måneder, men bortfalder automatisk. 
Der kan bevilges flere døgn i særlige tilfælde. 

Døgnaflastning kan generelt bevilges, hvis det vurderes, at 
timeaflastning ikke er tilstrækkelig i forhold til familiens samlede 
behov, når barnets funktionsnedsættelse er så omfattende, at det 
vurderes, at det er nødvendigt at barnet har aflastning udenfor 
hjemmet med overnatning.

Timeaflastning og døgnaflastning kan anvendes i kombination 
med hinanden, hvis familiens behov for aflastning vurderes at 
kunne imødekommes på denne måde.

Hvem leverer 
ydelsen?

Aflastningsformer i Hørsholm Kommune:
 Aflastningsfamilier eller netværksaflastningsfamilier
 Ophold i døgninstitution. 
 Opholdssteder

Er der andre  Der kan endvidere bevilliges aflastning i form af pasning i 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175036#idca1995a8-86ec-4789-9544-cb412605b9cf
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175036#idca1995a8-86ec-4789-9544-cb412605b9cf


2

muligheder? hjemmet til børn og unge i henhold til Servicelovens § 41.
 I medfør af Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 5, hvor det er 

barnet eller den unge, der har behov for aflastning.

Hvad koster 
ydelsen for 
personen?

Der er ingen egenbetaling.

Hvordan følges op 
på ydelsen?

Opfølgning sker efter behov og minimum én gang årligt. 

Klageadgang Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. 
Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 
2970 Hørsholm, som skal modtage klagen på fristens sidste dag. 
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får 
klager ikke medhold videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Revideret den 26.04.16



 

Til Handicap rådet i Hørsholm 

Forslag til høringssvar til Hørsholm kommune ang. ny kvalitets standard for aflastning til familien 

Med henvisning til den nye kvalitetsstandard, som er blevet rundsendt, henstilles til at kommunen 

svarer på nedenstående, inden standarden træder i kraft. 

KVALITETSSTANDARDEN: 

• Hvornår forventes denne kvalitetsstandard at træde i kraft? 

• Og hvordan forventer man at kommunikere det ud til familierne?  

• Hvad stod der i den gamle? (kan det være den som hed: Kvalitetsstandard – aflastning for 

børn? 

• Ydelsens indhold: Døgnaflastning søges hos plejefamilier frem for aflastnings institution – 

Betyder det at man vil begynde at finde familier frem for f.eks Granbohus til de børn, som 

pt. benytter Granbohus?? 

• Hvad er normen i andre kommuner?  

• Hvad er definitionen for ”særlige tilfælde”? Psykolog udtagelser? Udtagelser fra skolen? 

FAMILIERNE: 

• Hvordan vil Center for Børn og Voksne sikre, at alle familier, der gør indsigelser kan nå at 

blive hørt? Vi ved ikke hvem der er vores sagsbehandler pt. efter at Cecilie er stoppet og 

tænker, at hvis alle familier skal igennem en dialog, så bliver der run på sagsbehandlerne - 

altså dem, som er tilbage.  

• Kan beslutningen træffes uden at familierne bliver hørt? OG at vi derfor efterfølgende mister 

vores dage og skal klage via det sociale ankenævn? Som vist har 4-6 måneders 

sagsbehandlingstid pt. DVS. at worst case, så får vi først svar i januar 2017 og så kan 

kommunen hævde at de ikke skal følge afgørelsen - den skal kun ses som en vejledning - det 

har vi nemlig prøvet en gang. Derved kan familien reelt først få sine døgn tilbage i 2018, hvis 

familiens argumenter bliver vurderet til ”særlige tilfælde”. 

AFLASTNINGSINSTITUTIONERNE: 

• Aflastningsstederne har lagt budget og kalender dage for 2016 ud fra det antal dage, som er 

kommunikeret ud i december. Hvad er kommunens opsigelses frist på dette?  I mine øjne 

kan det først træde i kraft fra 2017.  

• Vi har fået kalender for resten af 2016 – skal vi forvente ændringer i dette, hvis den nye 

kvalitetsstandard træder i kraft? Og hvis ansvar er det at der ikke bliver brugt for mange 

døgn?? 

• Er der forhandlet nye priser og definition af aflastningsdøgn med aflastningsinstitutionerne? 

Vi har pt. fra fredag eftermiddag til mandag morgen = 3 døgn. Skal en weekend fremadrettet 

forstås fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag = 2 døgn?? 

Vi ser frem til at høre fra handicap rådet ang. ovenstående spørgsmål og uddyber gerne ved 

personligt fremmøde. Specielt er vi interesseret i at høre hvordan processen for beslutningen af 



denne nye kvalitetsstandard bliver truffet – er det en administrativ eller politisk beslutning? Og 

hvordan skal familierne forholde sig for at sikre deres nuværende døgn? 

Konkrete bemærkninger til forslaget: 

Formålet med ydelsen: At sikre at familien fungerer og kan få en hverdag til at hænge sammen. 

Herunder også at sikre at søskende kan opleve en normal hverdag. 

Ydelsens indhold: Familier som i dag har aflastning på en aflastningsinstitution, bør ikke ændres til 

aflastningsfamilie. Begrundelsen er at børnene er vant til institutionen og på den måde møder nye 

kammerater og har et socialt netværk. Ændringer i disse børns hverdag kan have store 

konsekvenser.  

Visitation: Det bør defineres hvem der indkalder til møde med familien og hvornår på året 

visitationen skal foregå. Visitationen skal være på baggrund af et personligt møde med familien og 

udtagelser fra andet fagpersonale.  

Serviceniveau: Familiens behov ændres ikke selv om lovgivningen eller økonomien gør. Der bør 

derfor være tungvejende begrundelser for at ændre i en families antal døgn. Dvs at de familier som i 

dag har 50 døgn eller mere bør ikke påvirkes.  

Hvordan følges op på ydelsen: Det bør specificeres hvem der har ansvaret for at følge op på ydelsen 

for at sikre at familien ikke blive glemt og for at sikre kontinuerligt niveau.  

Klageadgang: Hvis der sendes en klage til Ankestyrelsen, kan ændringen ikke gennemføres før klagen 

er afgjort. 

Vi vedlægger brev fra efteråret ang. hvordan besparelser i budgettet på aflastningsområdet vil 

påvirke familierne.  

Med venlig hilsen 

Mette Schwartzlose & Jette Justesen 

 

 

 



Til Hørsholm Handicapråd 

 

Hørsholm, 9. september 2015 

 

Kommentarer til budgetreduktioner BSU 13 og BSU 14 

Budgetforslaget 2016-19 indeholder forslag om besparelser på Børne og Skole området for ialt ca 9,5 mio. 

Heraf udgør forslag til besparelse på handicapområdet, under Servicelovens anvendelsesområde, 1,1 mio 

(BSU 13 og BSU 14). 

BSU 13 omhandler besparelse på området for aflastning med brutto 1,3 mio fra nuværende niveau på 3 

mio, svarende til svimlende 44 %! 

Netto besparelsen reduceres dog til forventet 1 mio, idet administrationen forventer tab på klagesager på 

300 tkr. Man må formode, at tankegangen er, at disse sager forventes tabt, fordi der ikke administreres i 

overensstemmelse med Serviceloven. Man kunne således få tanken, at en stor del af den øvrige foreslåede 

serviceforringelse ikke er i overensstemmelse med Serviceloven, og at der spekuleres i, at en række 

forældre ikke er tilstrækkeligt ressourcestærke eller tålmodige til at klage over disse sager.  

Aflastningstilbuddene er en uvurderlig støtte til familier med børn med særlige behov og handicap. 

Aflastningsdøgn tilbydes ikke kun, som angivet i forslaget, som 3 dages weekendophold, men også som 

enkelt-nats ophold hver 14. dag (Granbohus), og gennem tilknyttet hjemmepasser (á 4 timer). Disse mindre 

ophold giver mulighed for fokus på andre ”normale” søskende og for et vigtigt pusterum for hele familien, 

og er for mange familier en vigtig forudsætning for stadig at kunne fungere, og for mange søskende for ikke 

at blive ”glemt” eller ”tabt”. Ikke alene er andelen af skilsmisser langt større i familier med børn med 

særlige behov end i ”normale” familier. Behovet for ekstra støtte og individuelle psykologforløb for både 

forældre og søskende er ligeledes større. Aflastningstilbuddene er utrolig vigtige i forebyggelsen af disse 

behov. 

Vi kan ikke undgå at bemærke, at budgetforslaget fra Børne og Skoleområdet samtidigt med 

besparelsesforslagene, også foreslår ønsker om merudgifter til opnormering af psykologer for i alt 1,2 mio. 

Der argumenteres blandt andet med, at det er nødvendigt at forebygge konsekvenserne af et stigende 

arbejdspres og risikoen for stress for denne personalegruppe– blandt andet som følge af de ovenfor anførte 

konsekvenser.  

Det samlede overblik over sammenhængene i budgetforslaget synes begrænset, og det kan undre, at der 

foreslås så markante serviceforringelser for en gruppe borgere, der i forvejen lever med betydelige 

udfordringer, uden at den samlede effekt bliver andet end at sende pengene i ring, og øge antallet af 

medarbejdere i kommunen. 

Så vidt vides, anvendes en del af aflastningstilbuddene anvendes også som korte 4 timers pasning af de 

handicappede børn. I et vist omfang benytter nogle familier hjemmepasseren til samtidigt at ledsage det 

handicappede barn til aktiviteter (som er helt afgørende for barnets fysiske udvikling, og som dermed 



forbedrer muligheden for et selvhjulpent voksenliv), mens forældrene selv har fokus på de normale 

søskende. En yderligere negativ økonomisk konsekvens af en voldsom reduktion af aflastningstilbuddene vil 

således kunne være et øget udgiftspres på tabt arbejdsfortjeneste, hvorfor den samlede besparelse igen 

bliver mindre. 

 

Som et muligt besparelsesområde, skal vi nævne, at buskørslen for handicappede skolebørn, som går i 

skole i Helsingør Kommune, netop har været i udbud. Besparelsen her har angiveligt været betydelig 

(formentligt omkring 1 mio). 

En del af denne besparelse burde retteligt tilfalde Hørsholm Kommune – i hvert fald er det kommunens 

familier, der bærer de annoncerede serviceforringelser. Vi ved naturligvis ikke, i hvilket omfang dette 

allerede er aftalt, men bemærker at potentialet ikke er at finde blandt budgetforslagene fra Børne og 

Skoleområdet. 

 

Aflastningsophold i henhold til Serviceloven er ikke en luksus ordning, men en helt afgørende støtte til 

familier, som på mange områder i forvejen er hårdt spændt for, og som er specielt udsatte i forhold til 

skilsmisser og psykologkrævende forløb, og et fornuftigt forebyggelsestiltag, som kan mindske behovet for 

senere intervention og udgift.  

En så markant reduktion af budgettet til disse ophold, som det foreslåede, synes ganske urimelig og 

uanstændig, og harmonerer ikke med det udtalte ønske om at ”frede de svage borgere”. Forslagene vil 

medføre omfattende menneskelige konsekvenser for de berørte familier. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lene Harders & Christian Meldgaard 

Mette Schwartzlose & Henrik Boas 

Hanne Harvig & Gunnar Teis Hansen 

forældre til Laura, Emma og Frederik, alle med Downs Syndrom 


