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Møde i Hørsholm Handicapråd 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Bemærkninger til referat 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Omfattende fejl i sagsbehandlingen i Halsnæs og andre 

kommuner: Landet over konstateres der omfattende fejl i 

sagsbehandlingen af socialsager Gitte Hemmingsen kommer 

og fortæller om, hvordan de har grebet det an i Halsnæs 

kommune. (Gitte er mangeårig aktiv i DH bl. a. som formand 

for Handicaprådet. Hun er nu indvalgt i 

kommunalbestyrelsen for DF og medlem af alle udvalg om 

handicap- og socialspørgsmål.) 

 

FSU bød velkommen til Gitte Hemmingsen. Gitte sidder som 

næstformand i Halsnæs Handicapråd samt i Halsnæs 

Kommunalbestyrelse. 

 

 

 

Referat 
 

Sted: Mødelokale D2 

Dato: 21.01.2016 

Kl. 16.00 – 18.00 

  

Deltagere: Flemming Sundt (FSU) 

Jerry Ritz (JRI) 

Gerhard Krohn (GKR) 

Christian Skytt (CSK) 

Charlotte Kirkegaard (CKI) 

Thorkild Gruelund (THG) 

Annette Wiencken (ANW) 

Arne-Georg Stangeby (AST) 

Klaus Poulsen (KPO) 

Anja Sahan (ASA) Sekretær 

 

Gæst: Gitte Hemmingsen, næstformand for Handicaprådet i  

Halsnæs Kommune. Medlem af kommunalbestyrelsen i 

Halsnæs Kommune. 

  

Emne: Møde i Hørsholm Handicapråd 

Dato: 16.02.2016

 

Kontakt

Anja Theresa Sahan

Sekretær

asa@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1065

Center for Politik og 

Borgerservice

horsholm.dk
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Gitte præsenterede sig selv og fortalte om de ting hun 

beskæftiger sig med. Gitte er medlem af Handicaprådet i 

Halsnæs Kommune, politisk valgt og sidder i: 

- Udvalget for Skole, Familie og Børn 

- Udvalget for Ældre og Handicappede 

- Udvalget for Sundhed og Kultur 

 

Derudover er Gitte privat bisidder for borgere der har det 

svært. 

 

Grundet store problemer med omfattende fejl i 

sagsbehandlingen i Halsnæs Kommunes Familieafdeling, 

valgte man at indsætte TaskForce for at få afdelingen på 

rette vej igen. Politikkerne var ikke vidende om hvad der 

skete på børneområdet, hvor ca. 95 % af sagsbehandlingen 

indeholdt fejl. TaskForce gruppen overtog hele området idet 

forvaltningen ikke selv var i stand til at løfte opgaven. Alle 

ansatte i afdelingen havde mindre end 1 års anciennitet.  

 

Der blev ansat yderligere 8 medarbejdere i afdelingen. 

Herefter gennemgik alle de ansatte en 12 trins uddannelse 

via Taskforce. TaskForce udviklede en masterplan på 2 år og 

tingene fungerer nu.  

 

CSK spurgte til om de ændringer der har medført en mere 

grundig sagsbehandling også har betydet en længere 

sagsbehandlingstid. Gitte kunne oplyse, at dette ikke er 

tilfældet. KPO tilføjede, at området også er blevet 

opnormeret. 

 

KPO spurgte til om området ikke har været under løbende 

revision. En revision i kommunen ville have kunne afdække 

problemerne på et langt tidligere tidspunkt.   

Gitte svarede, at politikkerne ikke er blevet orienteret om 

forholdene. 

 

KPO oplyste, at man i Hørsholm Kommune har en årlig 

revision der udmunder i en rapport der bliver forelagt 

kommunalbestyrelsen. 

 

CSK spurgte om denne rapport også dækker det 

specialiserede børneområde. 
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KPO oplyste, at hele det specialiserede område samt 

arbejdsmarkedsområdet er omfattet, og at resultaterne 

samles i en endelig rapport.  

 

CSK spurgte herefter om Hørsholm Kommune lever op til 

reglerne. 

 

KPO oplyste, at kommunen har fået en 

revisionsbemærkning samt et påbud ift. arbejdsmiljø. 

Kommunen samarbejder i øjeblikket med et konsulentteam 

fra KL for at kvalitetssikre sagsbehandlingen på 

børneområdet. 

 

THG spurgte til, hvor pengene kom fra da man valgte at 

opnormere området med 8 medarbejdere.  

Gitte oplyste, at de blev taget fra andre områder.  

 

FSU spurgte til sagsbehandlingstiden på hjælpemidler. 

Gitte oplyste at de fleste anmodninger behandles hurtigt, og 

med en meget lille fejlprocent på de sager der ankes.  

Der er naturligvis sagsbehandlingstid på visse ting, men 

generelt er sagsbehandlingstiden meget kort. 

 

GKR spurgte til sagsbehandlingstiden på reparation af 

hjælpemidler. Gitte oplyste at hjælpemidler bliver repareret 

med det samme. 

 

FSU spurgte til ledsagerordninger. 

Gitte kunne ikke svare på, hvor mange der får afslag. 

 

FSU oplyste, at man i Hørsholm Kommune arbejder meget 

med den tidlige indsats. Han spurgte herefter hvordan man 

arbejder med dette i Halsnæs Kommune. 

Gitte oplyste, at der afholdes dialogmøder med 

interessenter på alle områder. 

 

4. Godkendelse af tilrettede mødedatoer 

Tilrettede mødedatoer blev godkendt. 

Kalenderinvitationerne opdateres med de nye datoer 

 

5. Status over borgere med særlige behov der er anbragt 

udenfor kommunen  

Handicaprådet finder det problematisk når børn anbringes 

langt væk fra deres familie og netværk. Det gør det svært at 

bevare familiekontakten og kan være dyrt for de pårørende. 
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Handicaprådet ønsker derfor et billede af hvor vores 71 

borgere er placeret i landet.  

 

THG tilføjede, at for nogen er det vigtigt at de bor lokalt og 

er tæt på deres familie, men det at nogen er anbragt 

udenfor Hørsholm ikke nødvendigvis er en dårlig ting. Det 

kan være både et ønske og et behov.  

 

KPO gennemgik de vedhæftede slides (Bilag 1) over de 71 

borgere der er anbragt udenfor kommunen. 

Almenboligloven 105/serviceloven § 85: 7 personer 

Botilbud § 107: 34 personer  

Botilbud § 108: 30 personer  

 

CSK tilføjede, at det er vigtigt at de børn der ønsker at blive i 

kommunen med den tryghed det giver ift. venner og familie 

tilbydes et botilbud indenfor kommunegrænsen. 

KPO oplyste, at det er svært at vide på forhånd men at 

administrationen naturligvis følger udviklingen. 

 

KPO spurgte til hvem der sidder i pårørendegruppen. 

 

Pårørendegruppen består af 

2 medlemmer fra Handicapgruppen og 2 medlemmer af 

LEV. Charlotte Kirkegaard ønskede at indtræde. 

 

Det er et fælles ønske at de forskellige diagnoser bliver 

bredere repræsenteret. 

 

6. Handicappolitik og kvalitetsstandarder 

Kvalitetsstandarder (Bilag 2) 

KPO gennemgik slides vedr. kommunens 

kvalitetsstandarder. Ændres der i kvalitetsstandarderne 

sendes dette naturligvis i høring.  

 

Handicappolitik (Bilag 3) 

KPO gennemgik kommunens handicappolitik. Politikken er 

en gammel version udarbejdet af Center for Sundhed og 

omsorg. 

 

CKI savnede handleplaner samt visioner i den nuværende 

politik og spurgte til hvordan man vil implementere disse 

ord så de bliver mere konkrete? 

 

ANW mente, at dette er nævnt i kvalitetsstandarderne. At 

det er i kvalitetsstandarderne at ordene bliver uddybet. 
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ANW foreslog, at der sættes ord på, at der er en forbindelse 

imellem de to. 

 

CKS mente, at der er brug for at vi er mere proaktive og at vi 

er mere konkrete. 

 

FSU foreslog, at rådet inviterer borgmester Morten Slotved 

med til en snak om handicappolitik 

 

KPO mente, at det ville give bedst mening hvis Morten 

Slotved først inviteres når rådet har formuleret noget om 

emnet.  

 

THG mente, at MSL sagtens kan inviteres flere gang. Det at 

sætte et arbejde i gang med en ny handicappolitik kan gå 

hen og blive en omkostning. Det vil derfor være godt at vi 

får forklaret MSL, at det her er noget vi mener der skal 

sættes ressourcer af til. 

 

FSU forklarede, at ønsket om at få MSL med til mødet, lige 

så meget er for at få en dialog og give ham mulighed for at 

møde rådet.  

 

CKI foreslog af brugersiden i det lokale DH laver nogle 

handleanvisninger ud fra den eksisterende politik som vi 

efterfølgende kan fremvise.  

 

Rådet aftale at arbejdet opstartes i 2 tempi.  

1. Brugersiden mødes med Morten Slotved, Annette 

Wiencken, Arne-Georg Stangeby og Thorkild Gruelund. 

Her aftales rammen for hvordan brugersiden kan 

komme videre med arbejdet.  

2. Brugersiden mødes med førnævnte 

kommunalbestyrelsesmedlemmer og arbejdet 

fremlægges. 

 

7. Eventuelt 

GKR spurgte ind til høringsperioden ift. de udsendte 

kvalitetsstandarder, idet han ikke fandt at det var i orden 

med så kort en høringsperiode. FSU oplyste, at den aftale 

som HHR indgik med administrationen desværre ikke 

længere bliver overholdt.  

 

GKR spurgte til om der rettes op på tingene ift. reparationer 

af hjælpemidler. Center for Sundhed og Omsorg kontaktes. 

 



Almenboliglovens 105/servicelovens 85

Gribskov Kommune 1.929.918 1

Hillerød Kommune 655.540 1

Hillerød Kommune 653.715 1

Gribskov Kommune 648.240 1

Gribskov Kommune 648.240 1

Helsingør Kommune 573.316 1

Langeland Kommune 309.120 1

Ialt 5.418.089 7



Botilbud §107
Leverandør Total Unik cpr

Granhøjen 2.734.150 2

Boform Brovst 2.323.330 1

Botilbuddet Kæderupvej 1.830.692 1

Haraldslund 1.662.290 1

KAOS konsulenter 817.987 1

Marienlund, Fejø 725.747 1

Skovstien 712.845 1

Søholm 683.795 1

Vejby Bo og Beskæftigelse 657.096 1

Lindevang 620.500 1

Toldhuset, Gedser 591.204 1

Bostedet Louisenlund 497.576 1

Fonden Mariehjemmet 425.767 1

Højmose Vænge 1.613.341 4

Marjatta, Næstved 390.706 1

Gutfeldtshave 1.723.443 6

Ørnehøj 165.938 1

Byvejen Nivå 318.645 1

Rosen 1.069.288 4

Midgård 264.170 1

Sputnik 159.342 2

I alt 20.007.375 34



Botilbud §108
Leverandør Total Unik cpr

Søvænget 5.500.185 2

Sneppevej i Jyderup 2.849.555 1

Midgård 2.206.655 1

Gefion 1.433.720 1

Østruplund 1.263.265 1

Orion 1.215.085 1

Piberødhus 1.127.120 1

Skelhøj 1.100.110 1

Marjatta 1.958.874 2

Sampo Vig 1.071.020 1

Bøgelunden 929.655 1

Rødbo 919.800 1

Blindecentret 899.725 1

Klintegården 2.515.215 3

Johannes Hages Hus 1.763.480 3

Lindegården 770.515 1

Højtoft 708.469 1

Tjørneparken 655.529 1

Himmerlandshus 494.042 1

Solskin 1.483.725 5

I alt 30.865.744 30



Handicappolitik

Formål: den enkeltes pligt til at tage ansvar for eget liv og ret til at 
leve et liv som alle andre.

Visioner: 

• Alle skal behandles ligeværdigt og møde forståelse og accept

• Individuel støtte skal tilpasses den enkeltes forudsætninger og 
behov med henblik på at fremme udvikling

• Alle skal have mulighed for at uddanne sig og få et arbejde

• Handicappede børn og voksne skal i videst muligt omfang 
integreres i almindelige institutions- og uddannelsestilbud

• Handicappede skal gives mulighed for at deltage i kultur, sport 
og fritidslivet

• Omgivelser – byen og naturen skal være tilgængelige for alle 
borgere



Kvalitetsstandarder
• Voksenområdet har kvalitetsstandarder på servicelovs 

paragraffer:
– 85, bostøtte

– 96, borgerstyret personlig assistance

– 97, ledsagerordning

– 100, merudgifter

– 102, behandling

– 103, beskyttet beskæftigelse

– 104, aktivitets- og samværstilbud

– 107, midlertidige botilbud

– 108, længerevarende botilbud

– 114, bil

Herudover er der kvalitetsstandarder for specialundervisning 
til voksne, for stof- og alkoholbehandling



Kvalitetsstandarder 
• Børn- og ungeområdet har kvalitetsstandarder på servicelovs paragraffer:

– 11, Forebyggelse og rådgivning

– 32,stk. 6, hjemmetræning

– 41, merudgifter 

– 42, tabt arbejdsfortjeneste 

– 45, ledsagelse til unge mellem 12-18 år 

– 50, børnefaglig undersøgelse 

– 52, stk. 3, 1., ophold i dagtilbud mv.

– 52, stk. 3, 2., praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

– 52, stk. 3, 3., familiebehandling og dagbehandling

– 52, stk. 3, 4., døgnophold for hele familien

– 52, stk. 3, 5., aflastningsophold for børn

– 52, stk. 3, 6., kontaktpersonsordning

– 52, stk. 3, 7., anbringelse uden for hjemmet

– 52, stk. 3, 8., formidling af praktiktilbud

– 52, stk. 3, 9., anden hjælp

– 52 a, økonomisk støtte

– 54, støtteperson

– 76, efterværn


