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1. Godkendelse af dagsorden 

FSU oplyste, at der fremover afholdes formøder forud for 

udsendelse dagsordenen. Formøderne afholdes umiddelbart efter 

møderne i DH. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet rettes så Preben Carøe står som deltagende.  

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

 

Referat 
 

Emne: 

Sted: 

Møde i Hørsholm Handicapråd 

Mødelokale D2 

Dato: 7. februar 2019 kl. 16-18 

  

Deltagere: Flemming Sundt (FSU) 

Jerry Ritz (JRI) 

Preben Carøe (PCA) 

Jeanette Birkelund (JBI) 

Gunnar Teis Hansen (GTH) 

Thorkild Gruelund (THG) 

Klaus Poulsen (KPO) 

Vibeke Alberg (VAL) 

Anja Sahan (ASA), sekretær 

 

Fraværende 

 

 

 

Gæster: 

Glen Madsen 

Charlotte Kirkegaard 

Marcus Guldager 

 

Peter Orebo Hansen, direktør 

 

Jan Dehn, direktør 

 

Anders Kinnerup 

Punkt 3 og 4 

 

Henrik Duus Rosengren, Centerchef i Center for Kultur og 

Fritid - punkt 3 og 4 

 

Nadja Maria Hageskov, formand for Sport-, Fritids og 

Kulturudvalget - punkt 3 og 4 

 

Charlotte Skov, leder af Team Vej og Park - punkt 5 
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3. Tilgængelighed til Fuglsanghus v. Henrik Duus Rosengren og 

Nadja Maria Hageskov 

Anders Kinnerup beklagede den sene fremsende af materiale 

(bilag 2 og 3). Anders Kinnerup udtrykte forståelse for de 

bygningsmæssige begrænsninger der er ved Fuglsanghus grundet 

bygningens alder, men fandt det ærgerligt at dårligt gående, 

kørestolsbrugere m.fl. bliver ekskluderet pga. den dårlige 

tilgængelighed. Anders Kinnerup udtalte, at alle kulturelle tilbud 

bør være tilgængelige for alle. Alternativt må foreningerne 

udstille andre steder.  

 

FSU nævnte de toppede brosten ved Fuglsanghus, som er flotte 

men ud fra et tilgængeligheds synspunkt, ikke hensigtsmæssige. 

Hovedindgangen har 4 trin op og den nordlige indgang 3 trin. Hvis 

handicap konventionerne skal overholdes skal der kigges på disse 

forhold. 

  

Henrik Duus Rosengren oplyste, at Fuglsanghus er et ældre hus 

fra 1764. Bygningen er fredet, hvilket gør at man ikke kan ændre 

på bygningens karakter og forhold.  

 

Henrik Duus Rosengren oplyste endvidere, at 3 kunstforeninger i 

2002 fik brugsret over huset.  

 

Nadja Maria Hageskov oplyste, at kommunen ønsker tilbud som 

alle kan benytte og med videst mulig tilgængelighed. I forhold til 

Fuglsanghus kan det dog være svært at gøre noget ved den 

aktuelle situation. Fremadrettet skal vi være obs. på det, men det 

er svært ved gamle bygninger. Foreningerne er glade for at være 

der.  

 

HERO oplyste, at kommunen altid har fokus på tilgængelighed når 

der nybygges, renoveres og på anden vis ændres på eksisterende 

forhold.  

 

FSU spurgte til om man kunne adskille aktiviteterne.  

Nadja foreslog, at man kunne appellere til foreningerne om også 

at udstille andre steder.  

 

 

4. Tilgængelighed i Trommens biograf v. Henrik Duus Rosengreen 

og Nadja Maria Hageskov 

JRI orienterede om et tidligere afholdt borgermøde, hvor der 

efter hans opfattelse var for mange gæster ift. salens max-antal 

og hvor stole efter hans opfattelse var placeret i flugtevejene. 

Derudover manglede der en driftsrapport for arrangementet.  

 

Anders Kinnerup tilføjede, at han fandt det stærkt kritisabelt, at   

man bruger penge på ting der ikke er i orden.  

Anders Kinnerup oplyste derudover, at han fandt placeringen af 
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kørestolspladserne diskriminerende, idet personen i kørestolen 

kan føle sig udstillet.  I biografen i Lyngby har man undladt at 

sætte stole på visse pladser, så kørestolspladserne er tænkt ind i 

salens helhed. Desuden er pladserne placeret så de ikke er til 

gene for de andre gæster, hvilket er tilfældet i Trommens biograf. 

 

Nadja tog synspunkterne til efterretning. 

 

Henrik Duus Rosengren oplyste, at kommunen har fulgt op på 

synspunkterne og at vi overholder den gældende lovgivning og 

lever op til de krav der er for området.  

 

Anders Kinnerup oplyste, at han fandt lovgivning om 

tilgængelighed meget vagt beskrevet, idet der kun er tale om 

anbefalinger men ingen retskrav. 

 

5. Fremkommelighed på kongevejen mellem Rema 1000 og 

centeret v. Charlotte Skov 

FSU oplyste, at det er selve tilgængeligheden under og efter 

byggesagen der ønskes drøftet. Ikke Kongevejscenterets hegn.  

 

Charlotte orienterede om arbejdet, bl.a. at byggesagen er blevet 

forsinket. Der var nedgravede ledninger der skulle flyttes og man 

har i den forbindelse måtte vente på ledningsejerne. Derudover 

har man ikke kunne lægge det sidste asfalt på pga. kulden. Det 

sidste slidlag lægge på indenfor et par måneder.  

 

I forhold til de opsatte master vil det nye signal ved Birkevej blive 

opsat i uge 7.  

 

Anders Kinnerup spurgte til om man laver op- og nedkanter ved 

overgangen imellem Rema 1000 og Kongevejscenteret. 

 

Charlotte Skov fortalte, at man ønsker at lede de bløde trafikanter 

hen til de regulerede lyssignaler ved Birkevej og Syren vej.  

I forhold til en eventuel fodgængerovergang ved 

krydsningshellen, vil den ikke blive aktuel så længe der er opsat 

hegn ind mod Kongevejscenteret. 

 

Thorkild Gruelund påpegede, at man også må respektere den 

private ejendomsret, og derved centerets ret til at indrette p-

pladser og hække mv. 

 

6. Status i bo-fællesskab-sagen v. Klaus Poulsen 

KPO oplyste at arbejdsgruppen har et møde Center for 

Ejendomme og CFO den 22. februar.  

 

THG oplyste, at Økonomiudvalget netop har vedtaget at et en del 

af PH grunden og Sophielund arealet skal bruges til plejeboliger, 
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ældreboliger, bofællesskab til unge udviklingshæmmede samt 

hjemmeplejen.  

 

PHA oplyste, at administrationen skal udarbejdes en foranalyse, 

som omfatter et projekt med de 4 dimensioner.  

 

7. Erfaringerne med pårørenderådgiver v. Vibeke Alberg 

Val oplyste, at der fra 1. januar 2019 er ansat en 

pårørenderådgiver 24 timer ugentligt. Hun er pt. i introduktion. 

Efter introduktionen planlægges det videre forløb og 

funktionsbeskrivelsen udarbejdes.  

 

JRI spurgte om pårørenderådgivningen også var rettet mod 

handicapområdet, hvilket VAL kunne oplyse at den ikke er. 

KPO oplyste, at ønsket om en pårørenderådgiver på 

handicapområdet blev behandlet på budgetkonferencen. Ønsket 

blev ikke imødekommet.  

 

8. Kvaliteten af forvaltningen med udgangspunkt fra rapport fra 

2014 v. Klaus Poulsen 

Undersøgelsen i det fremsendte materiale (bilag 1) er lavet af 

Socialpædagogernes Landsforbund. Administrationen oplyste, at 

undersøgelsen efterfølgende er blevet kritiseret pga. svagheder i 

indsamling af oplysninger og at den ikke er valid. Derudover er 

undersøgelsen gammel (2014). Mange af de røde markeringer er 

fordi kommunerne ikke har svaret på undersøgelsen.  

 

Der skal dog fortsat arbejdes med kvalitetsudviklingen i 

kommunen. KPO henviste til Danmarkskortet fra Ankestyrelsen 

 

Socialområdet: 

https://kort.interkort.dk/embed/AXH7U1GGPMBJ29QG761P 

 

Børnehandicapområdet: 

https://kort.interkort.dk/embed/9W7419P9EPBY4ATHG2RT 

 

Voksenhandicapområdet: 

https://kort.interkort.dk/embed/S6QUN2XZB4UNNQHBVB7R 

 

Derudover udarbejder PwC årligt en rapport for området. 

Revisoren er pt. i gang og resultatet kan fremlægges i maj 2019. 

Disse er gode måleredskaber til kunne give Handicaprådet en årlig 

orientering.  

 

GTH spurgte til om det der undersøges kvalitet ift. serviceniveau 

eller i forhold til overholdelse af loven. KPO oplyste, at der er ift. 

overholdelse af loven og kvaliteten i sagsbehandlingen.  

 

9. Kommunens udbud af handicapegnede boliger generelt v. Klaus 

Poulsen 
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KPO orienterede om kommunens handicapegnede boliger (antal 

og beliggenhed): 

 

https://www.horsholm.dk/borger/pleje-pension-og-

hjaelpemidler/boliger-for-aeldre-og-handicappede/aeldreboliger 

 

Der blev henvist til Anders Kinnerups skrivelse (bilag 2), hvori det 

foreslås, at man adskiller begreberne ”ældreboliger” og 

”handicapboliger” 

FSU var enig i, at det vil være hensigtsmæssigt at skelne imellem 

de to grupper. 

 

Anders Kinnerup foreslog at der udarbejdes en kvalitetsstandard 

for kommunens handicapboliger. 

 

KPO oplyste, at de handicapboliger kommunen har allerede lever 

op til de gældende krav. Kvalitetsstandarder på dette område bør 

derfor være noget der udarbejdes ved opførelse af nye boliger. 

  

Anders Kinnerup oplyste, at han ikke var enig i at kommunens 

handicapboliger er handicapvenlige.  

 

10. Kommunens økonomi v. Thorkild Gruelund og Klaus Poulsen 

THG ønskede, at der fremadrettet står ”v. politikkerne” ud for 

punkter der omhandler økonomi. 

 

THG orienterede om kommunens økonomiske situationen og om 

de forskellige tiltag der foretages for at rette op på økonomien.  

 

Der foretages en 3% på lønreduktion på de decentrale enheder. 

 

Derudover er der indstillet til yderligere budgetreduktioner på 

1.075.000 kr.  

 

Dette beløb tilføres Social- og Seniorudvalget samt Børne- og 

Skoleudvalget. 

 

PHA oplyste, at muligheden for at påvirke udgifterne vedr. 

kommunal medfinansiering og det specialiserede voksenområde 

er begrænsede.  

 

11. Evt. 

JRI har forud for mødet spurgt administrationen om der i 

Hørsholm Kommune er børn med diagnoser der ikke går i skole. 

  

KPO oplyste, at der i udgangspunktet ikke er børn der ikke går i 

skole. Det hænder at der er børn der igennem et stykke tid ikke 

har været i skole, men der er ikke børn der står uden et tilbud. 

 

I Hørsholm Kommune er der: 
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- 229 børn der modtager specialundervisning.  

 

- 66 børn der modtager støtte på kommunens egne 

folkeskoler. 

 

- 43 børn der går på specialskole i kommunens egne tilbud. 

 

- 113 børn der går på specialskole eller er i 

dagbehandlingstilbud i andre kommuner. 

 

- 7 børn der modtager hjemmeundervisning eller undervisning 

på sygehus. 

 

 



ANNONCE

Pernille Weiss

EN AFGØRENDE STEMME I EU

Se hvorfor

BREAKING

08.12.2014 KL. 09:15 

Socialt: På over 100 forskellige pejlepunkter måles kommunernes indsats over for de 

svageste. En hjælp til både kommuner og ikke mindst borgere, siger socialpædagogerne 

og Danmarks Handicaporganisationer.

»Kom ind i kampen og start en konkurrence om at blive den bedste kommune til at 

hjælpe de svageste borgere.«

Sådan lyder velkomsten – og opfordringen – fra Thorkild Olsen, formand for Danmarks 

Handicaporganisationer, til den første store kortlægning af den kommunale indsats på 

det specialiserede socialområde.

»Jeg ser da meget gerne en konkurrence om at blive den mest handicapvenlige 

kommune, ligesom der er en kappestrid om at være den mest erhvervsvenlige. Det er 

sket på baggrund af en lignende oplistning af kommunerne, og jeg tror, der er en stor 

nytteværdi i det,« siger formanden med adresse til det nye danmarkskort over den 

specialiserede sociale indsats.

Det er Socialpædagogernes Landsforbund (SL), der står bag kortet, hvor placeringen – 

og farvelægningen – er resultatet af en måling på ikke mindre end 103 forskellige 

punkter.

»Vi har bedt kommunerne selv udpege de punkter, de gerne vil måles på, og så har vi 

indhentet svar fra både politikere, medarbejdere og brugerne af den sociale indsats, 

ligesom vi har kombineret med tilgængelig statistik. Der er tale om en ret valid 

kortlægning,« siger socialpædagogernes formand, Benny Andersen.

ANNONCE
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Kortet er kommet til verden, fordi der netop på det specialiserede socialområde faktisk 

er ganske store forskelle i de tilbud, kommunerne tilbyder udsatte eller handicappede 

børn, unge og voksne.

»Jeg ved, at der blandt handicappede er en ivrig diskussion af forskellene mellem 

kommunerne, og der er da også ind imellem nogen, som vælger at flytte over 

kommunegrænsen for at få bedre hjælp,« siger Thorkild Olsen, som dog ikke forventer, 

at det nye, sociale danmarkskort vil medføre masseflytninger til de bedste kommuner.

»Til gengæld ser jeg store muligheder i, at kommuner kan lære af hinanden og dermed 

samlet set hæve niveauet. Kortet er da også et godt redskab til lokale handicapråd, som 

med det i hånden kan gå til deres kommune og starte en dialog,« siger han.

Skal SL uddrage en lære af danmarkskortet, som kan bruges som eksempel til 

efterfølgelse, peger formand Benny Andersen på to afgørende ting for en god placering.
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»Det handler faktisk ikke om penge, men i høj grad om politisk fokus og prioritering, og 

så at inddrage alle parter i de løsninger, der udvikles. Det giver gode, faglige indspark og 

samtidig et fælles ejerskab til de tilbud, der kommer ud af det,« siger han.

I Rødovre Kommune, som ligger i toppen som en af de mest socialt veludrustede 

kommuner, genkender Britt Jensen (S), formand for social- og sundhedsudvalget, den 

karakteristik:

»Vi har både nogle ambitiøse politikker på disse områder, og vi involverer Gud og 

hvermand – brugere, pårørende, medarbejdere osv. Vi sætter en ære i, at det ikke bare 

bliver et stykke papir, der ligger på rådhuset,« siger hun, der samtidig fremhæver en 

»fantastisk engageret medarbejderstab«.

»Vi har skabt en treenighed af både politiske ambitioner og visioner, engagerede 

medarbejdere og så i den grad inddragelse af vores borgere. Og vi tør godt prøve ting af 

– nogle gange laver vi forsøg, og så finder vi ud af, at det måske var lidt skævt, og så 

justerer vi det,« fortæller Britt Jensen.

Som et konkret resultat af Rødovres model fremhæver hun kommunens nye børnehus, 

som er oprettet som alternativ til at anbringe børn og unge uden for hjemmet. I 

øjeblikket bruger ca. 10 børn huset efter skoletid, hvor de kan komme og have kontakt 

med voksne, som arbejder med både børnene og deres forældre for at skabe en bedre 

barndom og ungdom.

I den modsatte og dårlige ende af skalaen – og på danmarkskortet – ligger Lejre 

Kommune, og selv om borgmester Mette Touborg (SF) ikke tøver med at erklære sig 

»meget ærgerlig over placeringen«, kommer den ikke så meget bag på hende.

»Vi er helt klar over, at vi har en række problemer, og vi er i fuld gang med at rette op på 

dem. Det handler både om dårligt arbejdsmiljø og problemer internt i organisationen, 

ANNONCE

Thorkild Olesen, formand for Danmarks Handicaporganisationer 

ANNONCE
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og desuden har der på området været et økonomisk merforbrug. Så alt i alt er der 

absolut rum for forbedring,« siger hun.

Helt konkret har Lejre Kommune styrket ledelsen med nyansættelser, og eksterne 

konsulenter arbejder i øjeblikket med at rette op på det skrantende arbejdsmiljø. 

Sygefraværet har også været et problem, og her er der indkaldt forstærkning for at få 

sagspuklerne ned, oplyser borgmesteren, der ikke er i tvivl om, at Lejre i fremtidige 

målinger vil rejse sig.

»Om et år har vi stabiliseret situationen, men der skal nok – helt ærligt – gå to år, før vi 

kan blande os i den bedste halvdel. Men jeg anerkender i høj grad målingen og synes, 

det er et rigtigt godt instrument, som SL har sat i verden,« siger Mette Touborg.

SE OGSÅ 

Briefing

Uhelbredeligt syg mand skal forklare sin 
sagsbehandler om 289,73 kr. 

Indland

Føtex siger farvel til kunde: Ville ikke 
betjenes af 16-årig med tørklæde 

Indland

Mistede statsborgerskab efter 
dokumentarudsendelse: »Jeg kan godt se, 
der er mange, som har det svært med 
håndtrykket, men jeg har en helt anden 
historie«

International

Ordren gælder fra den 10. februar: 
Storbritannien gør klar til at bruge 
forsvarets reserver til ”no deal”
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MEST LÆSTE PREMIUM 

REDAKTIONEN ANBEFALER 

Nye regler rammer hårdt: Det kan blive dyrt 
at være en pilfinger i trafikken

Sådan vil den nye boligskat skubbe til prisen 
på dit hus

Færdselsbetjent om aarhusiansk 
vanvidsbilist: »Om han så får 20 klip, er han 
fuldstændig ligeglad« 

RABATKODER 

EUROFLORIST RABATKODE 

10% rabat på din bestilling 

Gyldig nu! 

STYLEPIT RABATKODE 

15% rabat på køb over 1.199,- 

Gyldig nu! 

1 Uhelbredeligt syg mand skal forklare sin sagsbehandler om 289,73 kr. 

2 Den fortrængte historie: Danmarks største skibskatastrofe hentes frem fra 

glemmebogen

     



3 Kan forældre og børn være “venner“?: »Da jeg fortalte min datter om min date, 

kunne jeg mærke, at hun blev vildt jaloux og vred« 

4 Mistede statsborgerskab efter dokumentarudsendelse: »Jeg kan godt se, der er 

mange, som har det svært med håndtrykket, men jeg har en helt anden historie« 

5 Efter 131 dages dødvande: Löfven er Sveriges statsminister på borgerlig nåde 
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HIPER RABATKODE 

100,- rabat på første faktura 

Gyldig nu! 

LÆS MERE PÅ JYLLANDS-POSTEN 

International

Efter 131 dages dødvande: Löfven er Sveriges 
statsminister på borgerlig nåde

Tennis

Wozniacki gad ikke slå sig selv i hovedet i 
selvbebrejdelse: »Det nytter ikke at være for 
hård ved mig selv. Jeg gjorde, hvad jeg 
kunne« 

Indblik

Syrere slår ventetiden ihjel med 
iværksætteri: »95 pct. af flygtningene ville 
arbejde, hvis de kunne få chancen«

Finans

Kasi-Jesper sælger "ejerandele" for at betale 
regninger og sejrsfest 

Marchen Neel Gjertsen
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Analyse: Løkkes store sundhedssatsning blev 
pludselig svær at forsvare og forklare 
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Trommen.
Det er da skræmmende at der ikke er styr på Driftsjournal.
Meget ringe tilgængelighed.
Vil gerne opfordre til at HHR indstiller til administration og politikerne, at man må stopper støtte 
til Trommen eller at man får nedsat et udvalg som kan kigge på at etablere ordentlig og 
tidssvarende tilgængelighed.
I udgangspunktet mener jeg ikke at det er rimeligt med støtte til kulturen hvis den er 
ekskluderende for mennesker med handicap…
Trommen har en meget ringe tilgængelighed for kørestolsbrugere

Boliger.
Jeg foreslår at der på samme vis som ovenfor, indstilles til politik og administration, at der 
nedsættes et udvalg som skal afdække hvordan tilgængeligheden er i kommunens 
ældre/handicapegnede boliger.
Jeg foreslår tillige at man adskiller begreberne ældre og handicap i forbindelse med boliger. 
Således bør det hedde ”Ældreboliger” og ”Handicapboliger”.
Hvad skal kvaliteten være
Størrelse på de forskellige rum
Antal rum – med og uden hjælperordning
Hvilke standarder vil man følge
Jeg oplever med udgangspunkt i egne forhold en ignorant mangel på viden inden for boliger til 
mennesker med udtalt fysisk handicap. Jeg oplever også at sparekrav/ønsker er en konkret 
forhindring for at gøre tingene ordentligt.

I slutningen af 90’erne udgav Ribe Amt en publikation om tilgængelighed i boliger til 
handicappede. Denne publikation har gennem tid gjort standard for hvordan det bør gøres i dag.
Jeg opfordrer til at Hørsholm Kommune får rettet op på Handicap Politikken således at man får et 
punkt om boliger lagt ind i politikken. Man kunne tage ovennævnte publikation som inspiration 
for et sådan arbejde.

Handicap Politikken – igen som ønske at HHR indstiller til politik og administration, at den 
inkorporeres i alle samtlige politikområder. Der er ALT for ringe styr på tilgængeligheden i 
kommunen.
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