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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, med følgende tilføjelser: 

 

Punktet ”Høring, urologiprodukter” tilføjes dagsordenen. 

 

Punktet ”Handicapforhold på rådhuset” udgår og udsættes til 

næste møde. 

 

2. Præsentation af medlemmerne for hinanden 

Medlemmerne præsenterede sig for hinanden. 

 

3. Valg af formand og næstformand 

Flemming Sundt blev genvalgt som formand. 

Thorkild Gruelund blev genvalgt som næstformand. 

 

4. Status for nye bofællesskaber (etablering af brugergruppe) 

På baggrund af tidligere undersøgelse ses et stort behov for at få 

etableret bofællesskaber i kommunen. Det ene primært for unge 

med downsyndrom. Det andet primært for unge med autisme. 

 

Ønsket fra HHR er, at de to bofællesskaber etableres på grunden 

ved PH Park. Den nedsatte pårørendegruppe har undersøgt 

behovet, og har ekspederet sagen videre til det politiske og det 
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administrative system. FSU ønskede henholdsvis en politisk og en 

administrativ tilkendegivelse af, hvor langt sagen er. 

 

THG orienterede om, at der er planer om at bygge 3 punkthuse i 

forbindelse med Sophielund. 2 punkthuse der skal benyttes til 

ældreboliger og et hus, hvor stueetagen kunne være et 

bofællesskab for unge mennesker med Downsyndrom. De to 

øvrige etager kunne bruges til hjemmeplejen. Der er afsat 

300.000 kr. til en forundersøgelse af byggeriet ved Sophielund. 

 

I forhold til at finde det rette botilbud til unge med autisme 

mener THG, at der er ofte er en forskel på hvad forældrene 

ønsker og på hvad kommunen anbefaler.  

 

JRI spurgte GTH til om han oplever det samme som THG. GTH 

svarede, at han i bund og grund tror, at man vil det samme. 

Nemlig at klæde de unge bedst muligt på til at klare sig selv ude i 

samfundet. 

 

THG fandt det ikke realistisk, at der vil blive bygget en ny 

institution, men mente at man i de almene boliger ved 

Gyngehesten kunne forestille sig, at der kunne oprettes et 

opgangsfællesskab.  

 

JBI påpegede vigtigheden af, at have både et åbent miljø men 

også miljø med en vis beskyttelse i forhold til unges kompetencer. 

En kombination der tilbyder udviklingsmuligheder men også en 

beskyttelse i forhold til at deres evner er begrænsede.  

 

GMA spurgte til, hvad der sker med de unge nu hvor kommunen 

ikke har disse bofællesskaber. KPO oplyste, at de placeres udenfor 

kommunen.  

 

KPO oplyste, at der i 2016 blev lavet en analyse der afdækkede 

behovet for bofællesskaber, samt at det ikke giver ikke mening at 

opdatere undersøgelsen før der foreligger en politisk beslutning 

om hvad der skal ske.  

 

Pernille Salamon Halberg oplyste, at nu hvor der er har været 

afholdt flere møder vedr. emnet, skal der nedsættes en gruppe 

bestående af fagpersoner, repræsentanter for forskellige 

brugergrupper og eksperter på området. Disse skal arbejde videre 

med visioner, beliggenhed m.m.  Derudover skal der udarbejdes 

en politisk sag. 

 

FSU var enig heri, og foreslog at den pårørendegruppe der 

allerede har arbejdet med emnet fortsat er 

repræsentanter/følgegruppe for det videre arbejde.  

 

FSU opfordrer Kommunalbestyrelsen til at tage en 
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principbeslutning omkring emnet.  

 

FSU opfordrede ligeledes til, at listen fra 2016 opdateres, så den 

giver et reelt billede af det aktuelle behov. 

 

JBI ønskede, at der udarbejdes en plan for forløbet, så man kan se 

at der er fremdrift i projektet. 

 

 

5. Høringssvar om Helhedsplan for undervisning af børn med 

særlige behov 

FSU oplyste, at høringssvar er fremsendt til administrationen, 

samt at tidspunktet for høringsperioden var beklagelig, idet sagen 

ikke kunne nå at blive behandlet på et møde i Handicaprådet.  

 

KPO orienterede om ideen bag helhedsplanen.  

 

Ved at samle tilbuddene har man en større fleksibilitet, samt 

mulighed for at give børnene andre grupper i læringssituationer. 

Derudover kan man benytte personalets ressourcer bedre, 

kvalitetssikre tilbuddet og give en større læringseffekt.  

 

Ift. HHRs høringsbrev omkring større eksklusion er 

administrationen ikke enig. Man kan opnå bedre resultater for 

børnenes trivsel ved at samle dem i større grupper. 

 

KPO oplyste, at handicaprådets høringssvar er med på Børne- og 

Skoleudvalgets møde den 22. februar 2018. Der lægges op til at 

beslutte og godkende placeringen så der efterfølgende kan 

arbejdes videre med det faglige fundament. Der afholdes 

desuden et høringsmøde forud for mødet i Børne- og 

Skoleudvalget. 

 

THG tilkendegav, at han ikke er fortaler for at der etableres en 5. 

skole. En af kvaliteterne ved folkeskolen er at den afspejler det 

samfund børnene lever i, og selv om man går i en specialklasse er 

man stadig en del af skolen. 

THG mente, at endnu en svaghed er, at elever der har 

udfordringer vil blive videresendt til den 5. skole som på sigt vil få 

et dårligt ry. 

 

KPO oplyste, at måden der visiteres på vil ikke ændre sig. En 

skoleleder vil ikke blot kunne sende elever videre. Det er 

visitationsudvalget der træffer beslutning om hvor vidt den 

pågældende kan inkluderes. 

 

THG fandt det desuden problematisk at lukke Stampen. 

 

MGU var ikke enig heri, idet langt de fleste af de elever der vil 

skulle gå på denne skole i forvejen ikke er en del af folkeskolen, 
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samt at det ikke er besluttet om Stampen lukkes. 

 

KPO fandt det ikke problematisk at A-Huset flyttes idet den i 

forvejen ikke er en del af Hørsholm Skole. Derudover er Stampen 

ikke nødvendigvis det tilbud de unge efterspørger i dag. De unge 

er en i dag en del af ”Ung i Hørsholm” og andre tilbud. 

 

GMA fandt ikke forslaget problematisk, så længe der ikke er tale 

om en spare øvelse men om en kommune der gerne vil levere et 

godt produkt. 

 

HHR fastholder det fremsendte høringssvar. 

 

6. Høring uroligiprodukter 

Rådet havde ingen bemærkninger til det fremsendte udover at 

det vigtigt, at man fortsat har mulighed for at vælge frit.  

 

 

7. Pårørenderådgiver i Hørsholm (Ældresagen har bl.a. rejst sagen i 

Ugebladet 

Efter udsendelse af dagsorden blev der efterfølgende udsendt 2 

bilag til punktet 

- Beskrivelse af pårørendevejleder 

- Ældresagens pressemeddelelse om pårørendevejleder 

 

THG oplyste, at direktør Peter Orebo Hansen kommer med et 

udkast til budgetforslag som Social og Seniorudvalget skal 

forholde sig til og bringe videre. Der vil blive tale om en 

deltidsmedarbejder, og ikke en fuldtidsmedarbejder. 

 

FSU ønskede, at begrebet bliver udvidet så det omfatter både 

ældre og handicappede. 

 

JRI henviste til det udsendte bilag. Der er tale om en meget bred 

målgruppe og JRI vurderede ikke, at opgaven vil kunne klares af 

en deltidsmedarbejder.  

 

THG oplyste, at man arbejder på er at få en pårørendevejleder til 

beboere på plejehjem, men at det ikke kan afvises, at der også er 

behov andre steder. Det ene udelukker ikke det andet. 

 

HHR indstiller at man udvider målgruppen 

 

8. Parkeringsforhold ved Kammerrådensvej (bilag 1 og 2) 

Charlotte skov fra Center for Teknik deltog i behandlingen af 

punktet.  

 

Charlotte oplyste, at det fremsendte er politisk godkendt, og at 

Center for Teknik ønsker at drøfte behov og placering med 
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handicaprådet. 

 

Et af ønskerne fra rådet var god adgang til gågaden.  

 

Charlotte oplyste, at dette er et problemet idet der ikke er 

niveaufri adgang. Andre adgange har trapper. Projektet handler 

om p-pladserne. Man har ikke haft mulighed for at lave nye 

adgange ind til gågaden.  

 

THG påpegede, at flisegang ved Netto ikke handicapvenlig, og  

heller ikke hensigtsmæssig ift. ældre og dårligt gående.  

Når man anlægger p-pladser bør man indtænke og tage højde for 

adgangsforhold.  

 

Rådet spurgte til, hvorfor man ikke anlægger flere p-pladser med 

indgang til både Hørsholm Midtpunkt og Gågaden.  

 

Rådet gjorde desuden opmærksom, på det stigende behov for 

flere store p-pladser. Dels pga. store handicapvogne, men også til 

busser fra forskellige institutioner. 

 

VAL foreslog, at man beholder de to p-pladser ved Netto, men 

dropper de andre og i stedet laver flere ved skobutikken, hvor der 

i forvejen er gode adgangsforhold. 

 

9. Eventuelt.  

GTH spurgte til om der er nyt ift. handicappolitikken og punktet 

vedr. ledsagerordningen. 

Ledsagerordning på behandles I Sport, Fritids og Kulturudvalget i 

februar måned. 

Handicappolitiken forelægges fagudvalgene i februar måned, og 

Kommunalbestyrelsen i marts måned.  

 


