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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt med en bemærkning om, at referaterne 

fremover bedes udsendt hurtigere efter mødet.  

 

3. Sundhedstilstanden blandt handicappede v. Dimitra Lundsgaard 

og Pernille Landberg 

Rådet bød velkommen til Dimitra Lundsgaard og Pernille 

Landberg.  

 

Dimitra fortalte, at grundet beboernes tiltagende dårlige 

sundhedstilstand, besluttede man for 2 år siden på Solskin, at 

ændre i personale-sammensætningen, så man nu har færre 

pædagoger og flere sosu-assistenter. Sundhedspersonale i 

bofællesskaber giver en værdi fordi de kommer med en anden 

faglighed og kan se beboeren med andre øjne. Det virker til, at 

tendensen også kan ses på landsplan. Nogle beboere får årligt 

sundhedstjek og fremadrettet er planen at alle beboere skal 

tjekkes en gang årligt. Der lægges generelt mange kræfter i 

arbejdet med beboernes sundhed og vejlederne holder styr på 

beboerne forskellige aftaler.  

 

 

Referat 
 

Sted: Hørsholm Rådhus, mødelokale D2 

Dato: 29. november kl. 16.00 - 18.00 

  

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraværende 

 

Flemming Sundt (FSU) 

Jerry Ritz (JRI) 

Jeanette Birkelund (JBI) 

Gunnar Teis Hansen (GTH) 

Thorkild Gruelund (THG) 

Klaus Poulsen (KPO) 

Vibeke Alberg (VAL) 

Anja Theresa Sahan, sekretær 

 

Glen Madsen 

Marcus Guldager 

Charlotte Kirkegaard 

 

Gæster: Dimitra Lundsgaard, Institutionsleder, Solskin 

Pernille, social- og sundhedsassistent, Solskin 

Jan H. Klit, formand, Miljø- og Planlægningsudvalget 

 

Emne: Møde i Hørsholm Handicapråd 

Dato: 05.12.2018

Center for Politik

Team Sekretariat

horsholm.dk

Kontakt

Anja Sahan

Sekretær

asa@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1065
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Pernille oplyste, at hun har brugt lang tid på at få kigget på 

beboernes medicin. De er borgere i eget hjem og har derfor 

mulighed for selv at hente håndkøbsmedicin på apoteket. 

Personalet råder og vejleder beboerne ift. håndkøb. Derudover er 

der lagt mange kræfter i, at tale med beboernes egne læger. 

Planen for det kommende år er at alle beboere skal til et årligt 

sundhedstjek den måned de har fødselsdag.  

 

KPO tilføjede, at eftersom beboerne er udviklingshæmmede kan 

det være svær at tale med de, om sund livsstil. Dette både ift. 

rygning og motion, hvilket også er grunden til at en del af dem får 

livstilssygdomme. Dimitra tilføjede, at de som fagpersoner kun 

kan oplyse, vejlede og motivere, men ikke bestemme.  

 

Jeanette foreslog, at man undersøger, hvor mange praktiserende 

læger der er tilknyttet de 10 beboere.  

Pernille fortalte, at det er svært at koordinere hjemmebesøg idet 

beboerne er på arbejde dagligt. Derudover ligger der også en vis 

normalitet i selv at gå til lægen.  

 

Dimitra oplyste afslutningsvis, at personalet på Solskin altid står til 

rådighed, hvis handicaprådet har temaer som ønskes drøftet.  

 

4. Status for bofællesskab v. Klaus Poulsen 

KPO oplyste, at der er afsat 200.000 kr. til en forundersøgelse af 

botilbud til unge udviklingshæmmede. Sagen forelægges 

Økonomiudvalget i januar 2019.  

 

THG orienterede om den udarbejdede plejeboliganalyse, der 

beskriver at der skal bygges flere plejeboliger ved Sophielund. Der 

skal etableres punkthuse med ældreboliger, samt et hus hvor en 

mulighed kunne være, at man har et bofællesskab i nederste 

etage og hjemmeplejens hus på 1. og 2. sal.  

 

KPO oplyste, at han ikke nødvendigvis var enig i, at bofællesskabet 

og hjemmeplejen bør være i samme bygning. Hjemmeplejen 

arbejder på alle tidspunkter af døgnet, hvilket vil give en del uro 

for beboerne. Det vil være nemmere at huse ældreboliger og 

bofællesskab under samme tag.  

Gunnar gjorde opmærksom på, at selve placeringen er meget 

vigtig. Mange af de relevante områder er ikke hensigtsmæssige.  

 

5. Status for budget 

THG oplyste, at der er tilført midler til det specialerede 

voksenområde samt at der er vedtaget en Ny kvalitetsstandard for 

socialpædagogisk ledsagelse under ferie.  

Der er vedtaget besparelser på bestemte leverandøraftaler. 

Derudover bliver en vakant stilling som psykiatrisk sygeplejerske 
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ikke genbesat. Genbevilling af støtte til køb af handicapbil 

forøges fra 6 til 8 år. 

På Social og Seniorudvalgets område er der besparelser på i alt 3,7 

mio. kr.  

 

6. Kaffe/the-snak om alle medlemmers forventninger til 

arbejdet i Handicaprådet 

FSU bød velkommen til Jan Klit der i perioden 26/11-2018 – 1/3 -

2019 er formand for Miljø og Planlægningsudvalget. 

 

Herefter var der ”bordet rundt” hvor de enkelte medlemmer fik 

mulighed for at fortælle om forventninger og ønsker til det 

fortsatte arbejde i rådet.  

 

Jeanette Birkelund 

JBI oplevede stor åbenhed på møderne samt gode muligheder for 

at byde ind med temaer. JBI Foreslog en koordinering imellem 

HHR og nogle af de arbejdsgrupper der er nedsat under 

Tryghedsudvalget.  

JRI mente, at arbejdet i rådet og i de forskellige arbejdsgrupper 

bør holdes adskilt, men at man som medlem i arbejdsgrupperne 

skal indtænke handicappedes forhold. Man bør i arbejdet i de 

forskellige grupper hele tiden huske på tilgængelighed og andre 

aspekter der vedrører handicappede.  

 

Thorkild Gruelund 

Oplyste at han som repræsentant for kommunalbestyrelsen 

deltog for at blive klogere og lære. Samtidig så THG temaet 

”Velfærdsteknologi” som interessant og relevant for 

Handicaprådet at indlede nogle drøftelser omkring. 

 

Preben Carøe: 

Nævnte følgende indsatsområder:  

Hjemmesiden bør prioriteres og opdateres.  

Mødedeltagelse bør prioriteres af medlemmerne.  

Handicaprådet skal have en stærkere profil. 

 

PCA oplevede desuden ikke, at Handicaprådet involveres ikke i det 

omfang det bør.  

 

Jerry Ritz: 

Nævnte ”Pårørenderådgiver”-funktionen. JRI mente at denne bør 

være for alle, og ikke kun for pårørende til ældre borgere samt at 

den bør være en fuldtidsstilling.  

 

JRI var enig med THG i, at velfærdsteknologi kunne være et 

interessant tema for HHR. På ældreområder er frygten generelt, at 

velfærdsteknologi er lig med ensomhed. I arbejdet med 
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handicapforhold er indgangsvinklen en anden. Herunder 

bl.a. bedre arbejdsforhold for medarbejderne og bedre service for 

brugerne.  

 

Gunnar Teis Hansen: 

Ser rådets roller som delt i 3: 

- Vi er høringspart 

- Vi er ”politimænd” 

- Vi skal gøre nogen klogere.  

 

GTH havde samtidig et ønske om, at rådet finder mere struktur i 

arbejdet. Derudover vil det være godt at udvælge nogle 

fokusområder for det fremtidige arbejde.  

 

Vibeke Alberg 

Oplevede en god tone og et godt samarbejde. 

Brugersiden må sige til hvis der er temaer og emner der ønskes 

drøftet. 

 

Jan H. Klit 

Oplyste at han deltog i dagens møde for at lytte og blive klogere.  

Jan oplyste samtidig, at han deltog i vælgermødet på Sophielund, 

og at det havde været en positiv oplevelse.  

 

Klaus Poulsen: 

Mente at dialogen bør være imellem brugersiden og politikkerne. 

Embedsmændene er der for at støtte. KPO havde samtidig en 

oplevelse af, at der ofte diskuteres mere drift end politik.  

 

Flemming Sundt  

Gjorde opmærksom på, at det i mange kommuner er 

forvaltningen der producerer temaer og punkter til dagsordenen. 

Det er ikke tilfældet i dette råd.  

 

7. Hvilke muligheder har vi for at søge penge fra diverse puljer 

KPO oplyste, at man i Center for Børn og Voksne holder øje med 

hvad der meldes ud fra eks. VIVE og Socialstyrelsen. Udfordringen 

med disse puljer er at det kræver en vis volumen ift. kommunens 

størrelse.  

 

VAL oplyste, at man i Center for Sundhed og Omsorg søger mange 

puljer. Centeret har konsulenter der står for arbejdet med at søge 

puljemidler, da det er meget tidskrævende. Når centeret bevilges 

en pulje skal der desuden sættes administrative timer af. VAL 

opfordrede rådet til at tage kontakt til hende, hvis de støder på 

puljer der kunne have interesse.  
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Jeanette Birkelund gjorde opmærksom på de LEV har fået 

satspuljemidler til det videre arbejde med KLAP. 

https://www.klapjob.dk/om-klapjob/ 

 

Preben Carøe gjorde opmærksom på ”Lær at tackle” kurserne. 

https://laerattackle.dk/ 

 

VAL oplyste, at kommunen var tilmeldt kurset men ikke har 

deltaget.  

  

Diabetesforeningen har lokalt tidligere i tæt samarbejde med 

kommunen sundhedsfaglige personale og godkendt af 

læge foretaget spontane opsporings-events bl.a. i 

dagligvarebutikker hvor der er blevet taget blodprøver på 

borgerne som ønskede at blive tjekket. En metode man har haft 

gode erfaringer med i Hørsholm, det har vist sig at være meget 

effektivt, da man har opsporet diabetes hos borgere der ikke 

havde været hos lægen og fået tjekket om de har diabetes.   

 

Sundhedsstyrelsen har valgt at anbefale andre opsporingsmetoder 

fremover: 

      

1) Der anvendes et valideret spørgeskema i indsatsen med at 

identificere borgere i risiko for type 2-diabetes.  

 

2) De sundhedsprofessionelle afholder indledende samtaler med 

borgere i høj risiko for at udvikle eller have type 2-diabetes.  

 

3) Kommunen skal have etableret et sundhedstilbud – både for 

borgere i risiko for at udvikle diabetes og for de borgere som 

bliver diagnosticeret med type 2-diabetes. 

 

I forbindelse med 1 - Spørgeskemaet - foreslås at det indgår vægt 

og livvidde på personen, hvilket er grænseoverskridende at 

foretage i det offentlige rum af såvel frivillige som fagpersonale.  

 

Derfor anbefaler Jerry Ritz, at man udarbejder en plan for hvordan 

man fortager en tidlig opsporing fremover og tilbyder at 

foreningen gerne fortsat gerne samarbejder og henviser til dette 

link:.  

 

https://www.sst.dk/da/puljer-og-

projekter/2018/~/media/D757BB33AB8B4503ADDB721A8181B0A

2.ashx 

 

8. Tilgængelighed og høringer 

FSU orienterede om rådets samarbejdsaftale (bilag 1) med 

Hørsholm Kommune. Det er ofte ikke muligt for handicaprådet at 
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behandle høringerne på møderne idet der er en 

høringsfrist på 14 dage, og udsendelse af høringer passer ikke 

sammen med handicaprådets mødeplan. Handicaprådet skal 

involveres så tidligt som muligt, og gerne inden sagen kommer på 

en politisk dagsorden.  Det skal samtidig være naturligt for 

administrationen, at indtænke handicap tilgængelighed hver gang 

det er relevant.  

 

Jan Klit tog udmeldingen til efterretning, og tilkendegav at der kan 

være et forbedringspotentiale på området. Processerne køres 

muligvis rigtigt, men det er beklageligt hvis det ikke ses på det 

endelige resultatet. Jan Klit tilkendegav også, at jo tidligere rådets 

involveres i projekterne, jo større sandsynlighed er der for at det 

lykkes.  

 

JRI gjorde opmærksom på at man i Kulturhus Trommen har 

placeret handicap/kørestols pladserne der hvor der også er 

flugtveje.  Man udstiller den handicappede og overholder ikke de 

gældende brandregulativer. 

 

9. Godkendelse af mødedatoer for 2019 

Den 7. februar kl.16-18 

Dem 16. maj kl. 16-18 

Den 3. oktober kl. 16-18 

Den 5. december kl. 16-18 

 

Ovenstående datoer blev vedtager med forbehold for indkaldelse 

til ekstraordinære møder når der er behov for det. 

 

10. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger 

 



Horsholm HandicaprSd og Horsholm Kommune -
samarbejde og horing

H0RSHOLM KOMMUNE

ReaelarundlaQ:

Kommunerne skal jf. retssikkerhedsiovens § 37 a nedsaette et han-

dicaprad.

Handicapradet nedssettes pa det konstituerende m0de i december	29.01.2014

maned, hvor den nyvalgte kommunalbestyrelse konstituerer sig, f0r 	

valgperioden gar i gang den 1. januar.	J- 13/5787

I § 37 a star, at handicapradet radgiver kommunalbestyrelsen i

handicappolitiske sp0rgsmal og formidler synspunkter mellem bor-

gerne og kommunalbestyrelsen om lokal-politiske sp0rgsmal, der

vedr0rer mennesker med handicap.

Og i stk. 2 star: Kommunalbestyrelsen h0rer handicapradet over al

le initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Kontaktperson

Susanne Esbj0rn

Juridisk konsulent

Direkte tif. 48491069

I bekendtg0relse til retssikkerhedsloven (1433 fra 2012) star i

53.

Handicapradet radgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske

sp0rgsmal, jf. § 37 a, stk. 1, 2.punktum i retssikkerhedsloven, og

kan behandle alle lokalpolitiske sporgsmal, som vedr0rer menne¬

sker med handicap. Handicapradet kan tage sp0rgsmal af mere ge-

nerel karakter op til droftelse og komme med forslag til savel politi-

ske som administrative initiativer.

I stk. 3 star, at handicapradet ikke kan behandle sp0rgsmal om en-

keltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete kla-

gesager.

I stk. 4 i bekendtg0relsen star, at kommunalbestyrelsen horer han¬

dicapradet over alle initiativer, som har betydning for mennesker

med handicap jr. § 37 a, stk. 2 i retssikkerhedsloven.

Indholdet af h0rinQsforpliQtelsen



Kommunalbestyrelsen har pligt til at h0re handicapradet om alle

initiativer, der vedrorer handicappede mennesker. Der er tale om

en lovfasstet h0ringspligt.

Begrundelsen for h0rlngspligten er, at beslutningsgrundlaget ska!

vaere sa komplet som muligt, f0r kommunen trseffer beslutnlng.

Udtalelsen fra handicapradet skal derfor foreligge, f0r der traeffes

beslutning eller et initiativ saettes I veerk.

Derimod er der ikke holdepunkter for at antage, at kommunalbesty¬
relsen skal rette sig efter radets udtalelse.

Hvad skal der h0res om:

Det er vanskeligt at sige noget helt konkret om, fordi der ikke 1 lo-

ven eller 1 lovbemasrkningerne er retningsllnjer for indholdet af h0-

ringsforpligtelsen.

Imidlertid er der i "Den gode praksis" (udgivet af KL og DH) givet

nogle eksempler pa, hvad der som minimum skal h0res om i radet:

1.	Beslutninger vedr. kommunens sociale tlibud til b0rn og un-

ge og voksne med handicap

2.	Beslutninger vedr. speclalundervisning for b0rn, unge og

voksne

3.	Kommunens samarbejds- og/eller rammeaftaler vedr. speci-

aliserede sociale tilbud og speclalundervisning
4.	Sundhedsaftalerne

5.	Kvalitetsstandarder

6.	De kommunale budgetter

7.	Lokalpianer og st0rre byggesager - for sikring af tilgaenge-
tighedsaspektet fra opstart

8.	Generelle kommunalpolitiske politikker, som b0rnepolitik,

frivillighedspolitik, Integrationspolitik, tilgaengelighedspolitik
etc.

Det der h0res om, er faktiske opiysninger, der llgger til grund for

den beslutning, der skal tr^ffes.

Hvornar skal der h0res:

Her er der heller ikke i loven fastsat konkrete frister for, hvornar
h0ringen skal ske.



Men det f0!ger af sagens natur, at horingen pa den ene side ikke

kan foretages, for der er noget at h0re om, og pa den anden side

skal der h0res i sa god tid, at h0ringssvaret kan foreligge f0r be-

slutningen traeffes. Endvidere vil det vasre i overensstemmelse med

god sagsbehandling, at et h0ringssvar indgar i beslutningsgrundla¬

get, at det fremhasves specielt ved politisk forelaeggelse, og at han¬

dicapradet orienteres om den trufne beslutning efterf0lgende.

Samarbeide

H0rsholm Kommune og H0rsholm Handicaprad (HHR) lasgger veegt

pa at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for bor-

gere med handicap i H0rsholm Kommune.

•	H0rsholm Kommune har sasrlig opmaerksomhed pa h0ring

og/eiier inddragelse af HHR bl.a. i de 8 situationer, som

fremhasves i pjecen "Den gode praksis" udgivet af KL og DH

•	Udover de planlagte m0der i HHR udvides m0det i 4. kvartal,

saledes at direkt0ren for B0rn, Sundhed og Social deltager

f0rst eller sidst i m0det. Direkt0ren kan vaelge at lade sig

supplere af relevante ledere eller medarbejdere I kommu¬

nen:

Pa den del af m0det, hvor administrationen deltager, orien-

terer administrationen om budgetvedtagelsen og st0rre pro-

jekter, dervedr0rer HHR, og som gennemf0res 1 det kom-

mende ar. Endvidere vil der vaere lejiighed til at dr0fte HHR's

virksomhed.

•	HHR f0lger l0bende med pa kommunens hjemmeside i of-

fentligg0relsen af dagsordener med bilag til staende udvalg,

0konomiudvalg og kommunalbestyrelsen. Der kan abonne-

res pa dagsordnen pa kommunens hjemmeside, og dagsor¬

dener offentligg0res i ugen f0r udvalgsm0derne.

Pa den baggrund kan HHR pa eget initiativ afgive h0rings-

svar inden afholdelse af de pagaeldende udvalgsm0der, eller

der kan efter behov aftales m0der eller anden dialog om

s^rlige sager mellem HHR og administrationen.

H0R$HOLM KOMMUNE

Dato 29-01-2014
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H0ring af H0rsholm Handicaprad skal ske, hvad enten den formelle

vedtagelse i en sag traeffes af H0rsholm Kommunalbestyrelse, -af

0konomiudvalget, -af et af de staende udvalg eller af kommunens

administration.

H0ringen gennemf0res tidligt 1 beslutningsprocessen og inden be-

handling i et staende udvalg. H0ringen foregar som hovedregel

H0rsholm Kommune og H0rsholm Handicaprad er enige om, at

grundlaget for h0ringen af H0rsholm Handicaprad i forbindelse med

sager, der er til behandling i staende udvalg, 0konomiudvalget eller

I kommunalbestyrelsen sker ved, at Handicapradet far forelagt sa¬

ger af relevans for handicappede for de forelaegges det enkelte fag-

udvalg. Det er den enkelte direkt0rs/centerchefs ansvar, at der fo-

retages en vurdering af, om sagerne skal forelaegges Handicapradet

til udtalelse. I tvlvlstilfaslde foresp0rges brugerrepraesentanten, der

enten er formand eller nasstformand for udvalget.

Der hvor H0rsholm Kommune overlader udf0relsen af opgaver, hvor

kommunalbestyrelsen stadig har ansvaret, til andre f. eks boiigor-

ganisationer eller private firmaer, sikrer kommunen, at H0rsholm

Handicaprad stadig bliver h0rt vedr0rende vsesentlige eller princi-

pielle sporgsmal, der vedrorer handicappede borgere.

Samarbeidsaftalen

Denne samarbejdsaftale traeder i kraft efter godkendelse af H0rs-

holm Handicaprad og H0rsholm Kommune.

Dato: 21-02-2014

H0RSHOLM KOMMUNE

elektronisk. Dato 29-01-2014
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Flemming Sundt

formand for Horsholm Handicaprad



Dato; 25-03-2014

Morten Slotved

borgmester

Kenneth Kristensen

konstitueret

kommunaldirekt0r

HORSHOLM KOMMUNE

Dato 29-01-2014
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