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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Bemærkninger til referat 

Gerhard Krohn havde en rettelse til referatet (bilag 1) punkt 5, 

afsnit 5. Rettelserne indskrives i referatet fra den 3. september.   

 

3. Sundhedsudvalgsformandens visioner for sundhedsområdet 

FSU bød velkommen til Niels Lundshøj som er ny formand for 

Sundhedsudvalget. FSU oplyste, at sundhedsområdet for HHR er 

et vigtigt område særligt ift. den tidlige indsats. 

 

Niels fortalte, at han siden han blev udnævnt som formand har 

besøgt en del råd og foreninger. Ønsket er at få et tæt samarbejde 

med de lokale råd og Niels vil meget gerne høre om hvad der rører 

sig.  

 

Niels oplyste, at der i øjeblikket er en særlig bevågenhed omkring 

det nære sundhedsvæsen, som er både interessant og nødvendig.  

 

Niels oplyste, at de borgere vi hjemtager fra sygehusene ofte er 

tidligt udskrevet, hvilket stiller kommunerne overfor en stor 

opgave. KL har netop offentliggjort en rapport om det nære 

sundhedvæsen i kommunerne (bilag 2). I Hørsholm Kommune skal 

vi se på hvordan vi kan leve vi op til rollen ift. til de komplekse 

opgaver, som vi står overfor. Hvad kan vi nu? Hvad skal vi kunne i 
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fremtiden? I øjeblikket afventer kommunen anbefalinger fra KL og 

regionen så vi kan se hvor det er vores indsatsområder skal være.  

 

Det er samtidig et ønske i de igangværende budgetforhandlinger, 

at der afsættes en pose penge til udvikling og til, at få analyseret 

hvordan tilstanden er i kommunen.  

 

Niels spurgte rådet om medlemmernes tanker og ønsker ift. 

sundhedsområdet. 

 

JRI spurgte om der har været besparelser på sundhedsområdet. 

Niels oplyste, at der skal spares 2,7 % som også er tilfældet på de 

andre områder. Udmøntningen kender vi ikke endnu. 

 

CKI spurgte til om kommunen skal have en ny sundhedspolitik og 

om man i den forbindelse vil lave en specifik politik på 

handicapområdet? 

 

Niels tager spørgsmålet/forslaget med videre.  

 

CSK bad politikkere huske på, at sundhedsområdet også 

omhandler andre end ældre borgere, herunder blandt andre 

handicappede børn. 

 

FSU spurgte til om man ser på samarbejdet med de praktiserende 

læger og Niels oplyste, at der er lagt op til et styrket samarbejde 

med de private praktiserende læger. 

 

THG bad rådet huske på, at det at være praktiserende læge er et 

liberalt erhverv og lægerne selv skal have lov til at vælge det 

omfang de vil samarbejde omkring f.eks. et nyt sundhedshus.  

 

ANW tilføjede, at dette ikke behøver at være en konflikt. Vil de 

private læger ikke deltage, må vi ansætte kommunale læger. Et 

Sundhedshus også en vigtig ting for eksempelvis de børnefamilier 

vi som kommune gerne vil tiltrække. 

  

Niels oplyste, at der er mange forskellige former for sundhedshuse 

og at det er noget det politikkerne skal kigge på. De almindelige 

prøver og ambulante behandlinger som man ellers skal køre langt 

for at få foretaget, kunne være en fordel at have på eksempelvis 

Louiselund. Alternativet kunne være en udkørende funktion. 

  

4. Budget 2016 

KPO gennemgik materiale vedr. budget 2016 (bilag 3). 

Der er indgået en budgetaftale som går ud på en 

servicedriftreduktion på 2,7 procent. Hvert enkelt område skal 

spare 2,7 procent af deres budget. 
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Udover den samlede besparelse på 30 mio. kr. er der besluttet en 

besparelse på personaleområdet med fokus på sygefravær. 

Alle centre skal udarbejde forslag til besparelser. Forslagene 

fremlægges i de enkelte fagudvalg i november og i 

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i december.  

 

De besparelser der berører områder hvor der foreligger 

kvalitetsstandarder, betyder at disse skal ændres og det ligger der 

nogle politiske drøftelser i. 

 

THG tilføjede, at man ikke kan spare 30 mio. kr. uden at det 

kommer til at kunne mærkes. Alene på ældreområdet skal der 

spares 6,7 mio. kr.  

 

KPO oplyste, at det ikke er alle områder der kan finde besparelser 

på. Det er især på de lovbunde områder det er begrænset hvor 

meget der kan spares. Derfor kan der på nogle område ligge store 

procentbesparelser og ingen bespareler på andre områder.   

 

5. Drøftelse af pårørende- og frivillighedsbegrebet 

Handicaprådet har et ønske om at tage hul på en drøftelse om 

pårørende- og frivillighedsbegrebet. Hvad skal de pårørende, de 

frivillige og de professionelle lave?  

Det er ofte de pårørende der tager et stort slæb og der skal sættes 

nogle grænser og findes nogle retningslinjer ift. hvem der gør 

hvad.  

 

CSK oplyste, at man som forældre til et handicappet barn står 

overfor store krav som praktisk hjælper for barnet. Som forældre 

vil man naturligvis gerne hjælpe sit barn, men i et samfund der er 

bygget på 2 udearbejdende forældre bliver det en meget svær 

opgave.  

 

CKI nævnte, at det tidligere var selvbestemmelsesretten der 

dominerede. Nu har man fokus på sundhedloven og man oplever 

et større samarbejde med pårørende. 

 

KPO oplyste, kommunen altid tilbyder at man kan have bisiddere 

eller pårørende med. På bostederne et der et tæt og godt 

pårørende-samarbejde. Dog ikke på Rosen, hvilket er en typisk 

tendens når det gælder sindslidende, som ofte ikke ønsker 

pårørende inddraget eller ikke har kontakt mede dem.  

 

KPO oplyste samtidig, at frivillige/forældre i eksempelvis 

bofællesskaber kan være problematiske, da de ind i mellem er til 

gene for andre beboere 

 

ANW tilføjede at emnet blev politisk diskuteret i foråret på det helt 

generelle plan. 
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KPO oplyste, at Hørsholm Kommune har en politik for aktivt 

medborgerskab (Frivilligheds charter, Bilag 4). Rådet blev enige om 

at gennemgå den på et af de kommende møder og se om vi skal 

have en lille konference omkring hvordan en pårørende- og 

frivillighedspolitik skal se ud. 

 

JRI oplyste, at man i Røde Kors Hørsholm er ved at se på området. 

Hvor er grænsen for frivillige kræfter? Hvad kan de klare og hvad 

kan vi pålægge dem?   

 

6. Handicappolitik og kvalitetsstandarder 

Punktet udsættes til næste møde. 

Kommunens Handicappolitik udsendes med dagsordenen og vil 

blive drøftet på mødet. Politikken kan indtil da læses her: 

http://www.horsholm.dk/Borgerservice/Sundhed-

sygdom/Publikationer/Handicappolitik 

 

7. Orientering om DH Hørsholms 10 års jubilæum 

FSU oplyste, at DH i forbindelse med deres 10 års jubilæum har 

arrangeret et møde med foredrag onsdag den 25. november. 

(Bilag 5) Yderligere info følger.  

 

8. Status på Gågaden 

FSU oplyste, at han og GKR har været med i 

tilgængelighedsudvalget angående gågaden og at de har påpeget 

diverse fejl. Det kan desværre konstateres, at der ikke er blevet 

rettet op på de påpegede fejl. 

  

GKR oplyste, der er forsat hverken er handicap p-pladser ved 

porten ved slagteren samt på den modsatte side og nede ved 

Trommen.  Østsiden er ikke tilgængelig via porten. De ramper man 

blev lovet er heller ikke kommet op. 

 

KPO foreslog rådet, at der sendes en mail til Center for Teknik 

samt Peter Antonsen, hvori problemet beskrives.  

 

Handicaprådet er stærkt utilfredse med at projektet ikke er blevet 

gennemført og de ting der er blevet lovet ikke indfriet.  

 

9. Puljer til handicapforanstaltninger 

FSU oplyste, at Hørsholm Kommune i mange år har haft en række 

puljer til handicap foranstaltninger finansieret udefra. Denne pulje 

er fra statens side nedlagt.  

 

Handicaprådet opfordrer politikkerne til, at afsætte en pulje penge 

til diverse handicapforanstaltninger.  
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ANW oplyste, at der på Miljø- og Planlægningsområdet er afsat en 

ramme til ikke-ødemærkede projekter, som måske kunne være 

interessant.  

 

GKR opfordrede i den forbindelse rådets medlemmer til at læse 

FN´s Handicapkonvention. 

Konventionen kan læses her: 

http://www.dch.dk/content/konventionsteksten 

  

10. § 18 midler 

Rådet talte om, hvordan de resterende midler blev fordelt af 

Social- og Seniorudvalget den 26. oktober. Der var denne gang 

ansøgt for et langt større beløb end der var midler tilbage i puljen. 

Dette har gjort at en del foreninger enten ikke blev tildelt midler, 

eller fik et mindre beløb et det ansøgte. 

  

Derudover havde rådet en drøftelse omkring hvor mange penge 

der afsættes til § 18 midler ift. det beløb som kommunen får i 

bloktilskud?  

 

Det er handicaprådets holdning et hele bloktilskuddet bør bruges 

til §18 midler. 

 

11. Eventuelt 

Næste møde forventes afholdt på Louiselund med en bid mad. 

Nærmere info følger. 

 

 

 

 


