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Center for Politik Udvikling 

og Borgerservice

Team Sekretariat

horsholm.dk

Kontakt

Anja Sahan

Sekretær

asa@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1065

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

JRI fremsatte forslag om ændring af formulering af pkt. 5. 

Ændringen blev godkendt. 

 

2. Bemærkninger til referat 

Ingen bemærkninger til referat. 

 

3. Sagsbehandlingstider (fra børn og voksne, jobcenter og 

sundhed) Til jeres orientering var det et vigtigt punkt på 

valgmødet den 7. nov. 

Center for Børn og Voksne 

Der er i serviceloven ikke mange lovkrav ift. 

sagsbehandlingstider. Det er derfor de politisk vedtagne tider i 

kommunens kvalitetsstandarder man holder sig til.  

På voksenområdet: 10 hverdage 

På børneområdet: 4 uger i gennemsnit. 

I visse sager kan der være op til 4 måneder. Dette kan 

eksempelvis være når der skal gennemføres en børnefaglig 

undersøgelse eller man afventer en lægefaglig afgørelse: 

 

 

Referat 
 

Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2 

Dato: Den 30. november 2017 kl. 16.00 – 18.00 

  

Deltagere: Jerry Ritz (JRI) 

Christian Skytt (CKS) 

Thorkild Gruelund (THG) 

Birgitte Ertberg (BER) 

Susanne Rohde (SRH) 

Annette Wiencken (ANW) 

Klaus Poulsen (KPO) 

Anja Theresa Sahan (ASA) 

 

Afbud: Flemming Sundt (FSU)  

 Charlotte Kirkegaard (CKI) 

Gerhard Krohn (GKR) 

Annette Wiencken (ANW) 

Arne-Georg Stangeby (AGS) 

 

Gæster 

 

Vicekommunaldirektør Pernille Salamon Halberg 

Jeanne Bertelsen 

Else Kjærgaard 

 

Emne: Møde i Hørsholm Handicapråd 



 

 

  

Møde i Hørsholm Handicapråd Referat

 

2/5 

Borgeren orienteres altid hvis sagen ikke kan afgøres indenfor 

den sædvanlige sagsbehandlingstid. 

 

Center for Arbejdsmarked 

Beskæftigelsesområdet 

Der er ikke udarbejdet og offentliggjort en oversigt over 

forventede sagsbehandlingstider på beskæftigelsesområdet. 

Generelt kan siges om sagsbehandlingstider, at hvis en sag ikke 

kan behandles indenfor ganske kort tid (ca. 10 arbejdsdage) 

sender vi en kvitteringsskrivelse med angivelse af, at 

kommunen har modtaget henvendelsen.  

Hvis det – alt efter karakteren af henvendelse - er muligt 

angives tillige, hvornår borgeren kan forvente at modtage svar 

på henvendelsen. 

 

Førtidspension sagsbehandlingstid 

Fra indstilling til at der rejses sag om førtidspension og til der 

skal træffes afgørelse – 3 måneders sagsbehandlingstid.  

Ved ansøgning (fra borger) om seniorførtidspension, skal 

Kommunen træffe afgørelse senest 6 måneder efter, at 

borgeren har ansøgt. 

 

Center for Sundhed og Omsorg 

Ansøgninger og henvendelser om hjælpemidler, vil blive 

behandlet/besvaret indenfor 10 hverdage. Hvis behandling af 

ansøgning kræver indhentning af oplysninger fra læge, for at vi 

kan træffe afgørelse, vil vi indenfor 10 hverdage sende brev til 

borger herom.  

 

JRI henviste til en handicappet border, der havde et ønske om 

flexjob, men have efter flere måneder ikke fået svar. 

 

Else Kjærgaard oplyste, at det først og fremmest skal afgøres 

om man er berettiget til et fleksjob, og derefter begynder 

processen med at finde jobbet, hvilket kan være svært at sætte 

tid på. 

 

 

Rådet var enige om, at der er vigtigt at borgeren kan følge med 

i hvor langt i processen man er kommet, og at 

kommunikationen, og at en løbende kommunikation med 

borgeren er vigtig. 
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4. Særlig Tilrettelagt Uddannelse STU v. Jeanne Bertelsen og Else 

Kjærgaard 

Jeanne Bertelsen og Else Kjærgaard orienterede om arbejdet 

omkring STU, hvor både Jobcenteret, Center for Dagtilbud og 

Skole, Center for Børn og Voksne samt PPR er repræsenteret.  

 

På mødet besluttes der om den enkelte er omfattet af 

målgruppen. Derefter findes det rette tilbud og der udarbejdes 

en indstilling. Når planen foreligger, orienteres borgeren.  

 

Else Kjærgaard oplyste, at UU har en forpligtelse til at vejlede 

alle unge og det er hér samarbejdet starter. Herefter finder 

man ud af hvilken målgruppe den unge tilhører og finder det 

rette tilbud. 

 

KPO oplyste, at Social- og Seniorudvalget på mødet i december 

2017 får en orientering om samarbejde på tværs af 10 

kommuner indenfor området. Tanken med sammenlægning er 

dels at påvirke prisen og få en mere ensartet pris på tværs af 

kommunerne. Samtidig ønsker man fremadrettet i større grad, 

at kunne påvirke leverandørerne når der mangler nye tilbud. 

Man har således et ønske om at uddannelsessystemet tilpasser 

sig uddannelsesplanen og ikke omvendt. 

 

Der er tale om en hensigtserklæring, og Hørsholm Kommune 

kan stadig finde og bruge tilbud uden for rammeaftalen.  

 

5. Genoptagelse af punktet om vor indstilling til Kultur og Fritid, 

om at ledsagere bør have gratis adgang til Trommen og 

diverse idrætsanlæg. 

Genoptagelse af punktet om vor indstilling til Kultur, Sport og 

Fritid (SFKU) om af DHs ledsagerkort giver gratis adgang til 

ledsagere til kommunens egne kulturelle og sport-

arrangementer, herunder Trommen, den kommunale biograf, 

Biblioteket og Idrætsparken. Og at SFKU henstiller til de 

foreninger og virksomheder (Ishockey, Basket m.v.) som 

benytter kommunens faciliteter at de fremover accepterer 

DH's ledsagerkort 

 

Handicaprådet genoptog drøftelsen, idet der fortsat ikke er 

kommet en løsning på sagen. 

 

Rådet pointerede, at Handicaprådet er sat i verden for at råde 

og vejlede, men at man ikke føler, at der bliver lyttet.  

 

Hørsholm Handicapråd anbefaler at Sport- Fritids og 
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Kulturudvalget genoptager sagen snarest muligt.  

 

HHR anbefaler at Sport-, Fritid og Kulturudvalget genoptager 

sagen.  

 

6. Beslutning om at indstille forslaget til ny handicappolitik i 

Hørsholm til vedtagelse i kommunalbestyrelsen 

Rådet besluttede, at forelægge den nye handicappolitik for de 

6 fagudvalg i januar 2018. Efter behandling i fagudvalgene 

sendes sagen videre til kommunalbestyrelsen. 

 

7. Forslag til mødeplan for 2018: 

Torsdag den 8. februar kl. 16-18 

Torsdag den 31. maj kl. 16-18 

Torsdag den 6. september kl. 16-18 

Torsdag den 29. november kl. 16-18 

 

Datoerne blev vedtaget.  

 

8. Valget den 21. november. Hvem bliver formænd/kvinder for 

udvalgene? Hvem kommer i Handicaprådet. 

 

Udvalgsformænd i de 6 fagudvalg: 

- Social- og Seniorudvalget: Thorkild Gruelund (C) 

- Sundhedsudvalget: Svend Erik Christiansen (A) 

- Børne- og Skoleudvalget: Niels Lundshøj (A) 

- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: Henrik Klitgaard (B) 

- Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: Nadja Maria Hageskov (C) 

- Miljø- og Planlægningsudvalget: Kristin Arendt (C) 

 

Hørsholm Handicapråd: 

Medlemmer  Personlige stedfortrædere: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

1. Thorkild Gruelund (C) 1. Maj Allin Thorup (C) 

2. Glen Madsen (O)  2. Annette Wiencken (V) 

3. Marcus Guldager (A) 3. Svend Erik Christiansen (A) 

 

Fra administrationen: 

4. Klaus Poulsen  4. Jeanne Bertelsen 

5. Vibeke Alberg  5.  Hanne Dengsø 

 

Efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer:  

6. Jerry Ritz  6. Jeanette Birkelund 

7. Flemming Sundt  7. Susanne Rohde 

8. Gerhard Krohn  8. Birgitte Ertberg 
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9. Charlotte Kierkegaard  

 

Stedfortræderne er ikke personlige, men indtræder ved forfald i 

den nævnte rækkefølge. 

 

Efter indstilling fra Hørsholm Handicapgruppe: 

10. Gunnar Teis Hansen 10. Christian Skytt 

 

 

9. Eventuelt 

Der er fortsat ingen projektor og lærred på Louiselund. Dette 

er tidligere blevet lovet. Erfaring viser at det er mest 

hensigtsmæssigt at lærred placeres på væggen ud mod 

køkkenet, så stoleopsætningen er på tværs af lokalet. JRI tager 

kontakt med Centerchef Louise Høg.  

 

 

Nedenstående punkter behandles på førstkommende møde i 2018 

- Status for bofællesskaber (etablering af brugergruppe) 

- Handicapforhold på rådhuset  

 

 


