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1.1.1.1. Godkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsorden    

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 7 udgår, idet 

Center for Ejendomme har bedt om at få punktet flyttet til næste møde. 

 

Der blev budt velkommen til Gunnar Teis Hansen, som er ny repræsentant 

for handicapgruppen (pårørende gruppen). 

 

 

2. Godkendelse af referat 

Da deltagerne har fået referatet fra sidste møde (4. maj 2017) så sent,  

forlænges godkendelsesfristen til næste møde. 

 

Detaljeringsgraden i referaterne blev drøftet, og der var stemning for, at 

det bliver mere et resumé af mødet.  

  

 

 

Referat 
 

Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2 

 

Dato: 5. oktober 2017 kl. 16.00 - 18.00 

  

Deltagere: Flemming Sundt (FSU) 

Jerry Ritz (JRI) 

Thorkild Gruelund (THG) 

Annette Wiencken (ANW) 

Birgitte Ertberg (BE) 

Christian Skytt (CS) 

Gunnar Teis Hansen (GTH) 

Klaus Poulsen (KPO) 

Jeanne Bertelsen (JBE) 

Ove Bitsch Olsen (OBO) (Punkt  6) 

Peter Bjerregaard Flindt (PBF) (Punkt  6) 

Marianne Godtfredsen (sekretær) 

 

Fraværende: Arne Georg Stangeby 

Susanne Rohde 

Charlotte Kirkegaard 

Gerhard Krohn 

  

Emne: Møde i Hørsholm Handicapråd 
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3. Status for bofællesskaber (etablering af brugergruppe) v. 

Jeanne Bertelsen 

 

Jeanne Bertelsen orienterede om status på etablering af brugergruppe i 

forbindelse med bofællesskaber, herunder at der ikke er truffet nogen 

politisk beslutning endnu.  

 

THG var af den holdning, at man med fordel kan vente til december/januar  

måned.  

 

GTH mente, at det gav god mening at vente til, der er politisk beslutning, 

men risikoen er så, at når byggeprocessen først er sat i gang, kommer det 

til at gå meget hurtigt. 

 

PH Park blev nævnt som et muligt sted for et bofællesskab, fordi man der 

får en mulighed for at bygge en ny bydel og de trafikale forhold er ideelle.  

 

KPO foreslog, at man til rådets næste møde tager det op igen og drøfter, 

hvem brugergruppen skal være. 

 

 

4. Særlig Tilrettelagt Uddannelse STU forslag til ændringer i 

budget v. Jeanne Bertelsen 

 

Jeanne Bertelsen orienterede om, at råderumsforslaget i budgetkataloget 

omkring STU omhandler kvalificering af de STU-forløb, der er, eksempelvis 

ved at forkorte forløbet med 1 år og få borgeren over i en håndholdt 

praktik, hvis det kunne give mening for borgeren. Kvaliteten vil blive bedre, 

hvis det kunne tilrettes bedre mod arbejdsmarkedet. 

 

FSU tilføjede, at det jo er et meget individuelt forløb. 

 

THG foreslog, at man til næste møde I Handicaprådet får et par cases til at 

drøfte ud fra.  

 

FSU kunne tilslutte sig idéen med cases og at Center for Arbejdsmarked 

deltager på næste møde, så Handicaprådet  kan få noget mere uddybende 

viden. 

 

5. Kvalitet af sagsbehandling set på baggrund af nøgletal fra 

Ankestyrelsen (KV1. 17 25% KV 2. 17 42% omgjorte af 

Ankestyrelsen) Hvordan nedbringer fejlprocenten? v. 

Jeanne Bertelsen 

 

På mødet blev uddelt Ankestatistik 1. halvår 2017 for Hørsholm Kommune 

og denne blev gennemgået. JBE konkluderede, at Hørsholm Kommune 

ligger bedre end landsgennemsnittet. 

 



 

 

  

Møde i Hørsholm Handicapråd Referat

 

3/3 

GTH spurgte ind til, om der er et stigende antal klager og til dette kunne 

JBE svare bekræftende. 

 

6. Projekt nye skøjtehal (tilgængelighed) v. Ove Bitsch Olsen  

 

Ove Bitsch Olsen (OBO) og Peter Bjerregaard Flint (PBF) gennemgik status 

på byggeriet af den nye skøjtehal og viste planche over parkeringsforhold. 

Man arbejder på at kunne flytte handicapparkeringspladserne tættest på 

og der stiles imod 9 pladser.  

 

Der blev redegjort for pladsen ved elevatoren og at de store kørestole godt 

kan komme ind.  

 

Der blev spurgt ind til tilskuerpladserne og nævnt, at det må være bedst 

som kørestolsbruger at opleve kampen på niveau med isen og til dette 

kunne PBF svare, at der ikke er egentlige tilskuerpladser men pladser til 

forældre, mens børnene træner. 

 

FSU roste indsatsen for at man har gjort sig umage i forhold til de 

handicappede. Handicaprådets specialist i tilgængelighed, Gerhard Krohn 

(som ikke deltog i mødet), vil kontakte OBO og PBF med henblik på, også at 

få det gennemgået og få mulighed for at stille spørgsmål.  

 

7. Status for budget 

 

Handicaprådet blev orienteret om budgettet og at det vedtages mandag d. 

9. oktober med 17 ud af 19 mandater.  

 

8. Orientering om investeringsstrategi v. Klaus Poulsen 

    

KPO orienterede om tidlig indsats over for de unge mennesker, således at 

færre skal placeres på døgninstitutioner. 

 

 

9. Revision af Handicappolitik for Hørsholm  

Handicaprådets politik er fra 2002 og trænger til en ajourføring.  

 

FSU henviste til den nye handicap konvention og at eksempelvis Rudersdal 

kommune har lavet deres politik som en brochure.  

 

Link til FN's Handicapkonvention af  13. dec. 2006: 

http://international.handicap.dk/internationalt-samarbejde/fn-og-

handicapkonventionen/handicapkonventionen/laes-konventionen/  

 

FSU konkluderede, at der nedsættes en gruppe, som så arbejder med 

teksten med hjælp af Jeanne Bertelsen. 

 

10.10.10.10. Eventuelt:Eventuelt:Eventuelt:Eventuelt:    

Ingen bemærkninger. 



Ankestyrelsens statistikker

Ankestatistik 1. halvår 2017
Hørsholm Kommune

27. september 2017



Klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på
social- og beskæftigelsesområdet

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2017 modtaget 33 klagesager over kommunens afgørelser på social- og
beskæftigelsesområdet.

I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 32 sager.

Nedenstående tabel viser hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområder
og afgørelsesmåder, for Hørsholm Kommune og landet som helhed.       

Tabel 1: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 1. halvår 2017

LAB LAS PL RSL SDP SL ØVR I alt
Hørsholm Stadfæstelse 1 3 1 1 13 19

Ændring / Ophævelse 1 2 3
Hjemvisning 3 3 6
Afvisning 2 1 1 4
I alt 2 8 1 2 19 32
Omgørelsesprocent 50 50 28 32

Landstotal Stadfæstelse 526 2.697 317 47 1.983 3.562 385 9.517
Ændring / Ophævelse 84 675 24 22 236 464 48 1.553
Hjemvisning 39 554 40 9 108 1.528 75 2.353
Afvisning 73 479 43 18 207 480 77 1.377
I alt 722 4.405 424 96 2.534 6.034 585 14.800
Omgørelsesprocent 19 31 17 40 15 36 24 29

Nedenstående tabel viser tilgangen af sager i 1. halvår 2017 samt antallet af verserende sager, fordelt
på lovområder.

Tabel 2: Antallet af tilgående og verserende sager 1. halvår 2017

LAB LAS PL RSL SDP SL ØVR I alt
Hørsholm Tilgang 15 2 3 13 33

Verserende 15 1 2 2 12 32
Landstotal Tilgang 878 4.450 494 228 2.368 5.825 655 14.898

Verserende 923 3.614 340 224 1.203 3.544 392 10.240



Forklaring

Følgende forkortelser er anvendt i tabellerne:

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats
LAS: Lov om aktiv socialpolitik
PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
RSL: Retssikkerhedsloven
SDP: Sygedagpenge
SL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv)
ØVR: Børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger, repatriering

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring og stadfæstelse, jf.
følgende:

Afvisning/
bortfald:

Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage,
hvis der er klaget for sent,  eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan
også skyldes,  at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden
grund bortfalder

Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse
en gang til. Det kan være fordi,  Ankestyrelsen mener, at der tale om alvorlige
sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen.  Det
kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som
kommunen skal tage med i en afgørelse.

Ændring: Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de
afviste/bortfaldne sager. For mange kommuner kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, og
omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager.

Yderligere data

Der er via Ankestyrelsens hjemmeside – tal fra Ankestyrelsen – mulighed for at hente mere detaljerede data for
antallet af behandlede sager i den enkelte kommune.  Statistikken offentliggøres kvartalsvis.

Data og kontakt

Data er baseret på Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem.

Spørgsmål til opgørelsen kan rettes til email: jrm@ast.dk, telefon: 6189 7508eller email: cdah@ast.dk, telefon:
61 89 72 38.
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