
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

FSU bød velkommen til rådets nye medlemmer: 

Jan Dehn, direktør for Børn og Kultur 

Preben Carøe, repræsentant for DH, Parkinsonforeningen  

 

FSU omdelte mail af 2/10-2019 (bilag 1). Mailen behandles under punkt 8. 

  

2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Status på tilgængelighed ved fodgængerovergange ved Kongevejscentret/Usserød Kongevej v. 

Center for Teknik  

Katrine Langer og Louise Hvingtoft deltog under behandlingen af punktet. 

 

KLA oplyste, at det meste af projektet blev færdiggjort i sommers. Der er dog udfordringer med 

bl.a. kantsten samt plantehuller. Derudover mangler der asfalt på cykelstien. 

 

Rådet drøftede problematikken omkring de etablerede ramper.  Ramperne vil snart blive tilpasset.   

 

LHV oplyste, at man har været ude og måle kantstenene som er meget høje. Dette kan afhjælpes 

ved hjælp af indvendig rampe. Der er forhold der skal undersøges, idet fortovet kan komme til at 

hælde meget kraftigt ud mod kørebanen. En del af stederne kan indvendige ramper etableres.   

 

Hørsholm Handicapråd 

 

Referat 
 

Sted: Mødelokale D2 

Dato: Den 3. oktober 2019 kl. 16.00-18.00 

  

Deltagere: Flemming Sundt (FSU) 

Jerry Ritz (JRI) 

Jeanette Birkelund (JBI) 

Preben Carøe (PCA) 

Gunnar Teis Hansen (GTH) 

Thorkild Gruelund (THG) 

Glen Madsen (GMA) 

Marcus Guldager (MGU) 

Jan Dehn (JDE) 

Klaus Poulsen (KPO) 

Anja Theresa Sahan (sekretær) 

 

Gæster: Katrine Langer, centerchef I Center for Teknik 

Louise Hvingtoft, vejingeniør, Center for Teknik 

 

Dato: 15.10.2019

Center for Politik

Team Sekretariat

horsholm.dk

Kontakt

Anja Sahan

Sekretær

asa@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1065



 

FSU spurgte til om der kommer en rampe ved overgangen ved Rema1000. KLA oplyste, at eftersom 

det ikke er en reel overgang, vil der ikke blive etableret en rampe.   

 

FSU henstillede til, at man vedfremtidige projekter husker tilgængeligheden under selve 

arbejdet/renoveringen. 

 

PCA efterspurgte oversigt over de steder der skal udbedres. Fotos fra området udsendes med 

referatet (Foto 1 + 2). 

 

4. Orientering om trafiklys og lysreguleringstider v. Center for Teknik 

Katrine Langer (KLA) og Louise Hvingtoft (LHV) deltog under behandlingen af punktet.  

 

Ved en del af lyssignalerne på Usserød Kongevej, skal man som fodgænger ”trykke for grønt” for at 

krydse vejen.  Hvis man som fodgænger ikke når at trykke før der bliver grønt for bilister der skal i 

samme retning (krydse Kongevejen), skal man vente en omgang. FSU gjorde opmærksom på at 

denne form for lysregulering ikke prioriterer ældre og svage, men i stedet prioriterer bilerne.  

 

KLA redegjorde for et projekt på Usserød Kongevej, der prioriterer fremkommeligheden for buslinje 

500S. Et signalanlæg i bussen kommunikerer med lysreguleringen, så bussen kan komme hurtigt 

ned ad Usserød Kongevej.  

 

Hvert signal har en omløbstid på enten 60 eller 90 sek. (90 sekunder om morgenen og om 

eftermiddagen, dvs. i myldretiden). Alle lyssignaler på Usserød Kongevej er samordnede. Ift. 

fodgængere er det er fordi det er vurderet, at der ikke er mange fodgængere.  

 

FSU spurgte til om disse forhold kan ændres. KLA oplyste, at det er muligt men at det vil gå ud over 

bussernes fremkommelighed på Kongevejen.  

 

THG gjorde opmærksom på at der ved T-krydset Kongevej og Rungstedvej ikke er en trykknap på 

midten/hellen, hvilket gør at folk bliver ”fanget” i midten af lyskrydset. KLA undersøger.  

 

5. Status på handicap p-pladser ved svømmehallen v. Center for Teknik  

Katrine Langer og Louise Hvingtoft deltog under behandlingen af punktet. 

 

FSU oplyste, at punktet er sat på dagsorden på baggrund af borgerhenvendelser, idet nogle af de 

handicap p-pladser der tidligere var ved svømmehallen er blevet flyttet længere væk.  

Katrine Langer oplyste, at lokalplanen foreskriver, at der skal være 8 handicap p-pladser på hele 

arealet. Der er i alt 9. Der er blevet 12 meter længere at gå fra den nye placering. Fordelen ved 

placeringen er, at man ikke skal krydse vejen.   

 

Projektet som det er nu er midlertidigt, og er primært udført af sikkerhedsmæssige årsager. 

 

6. Status på budgetprocessen v. Jan Dehn  

JDE oplyste, at budgetforhandlinger fortsat er i gang. 

 

7. Status på bofællesskaber v. Klaus Poulsen 

KPO oplyste, at forundersøgelses laves i 2020. 

 

8. Orientering om sagsgang ved overgang fra barn til voksen  

Myndighedsleder Jeanne Bertelsen (JBE) var inviteret til at fortælle om overgange fra barn til 



 

voksen. JBE var imidlertid blevet forhindret i at deltage i mødet, hvorfor KPO foreslog at punktet 

udsættes til næste møde i HHR.  

 

I forbindelse med dette punkt havde Flemming Sundt i mail af 2/10-2019 fremsendt følgende 

supplerende spørgsmål: 

 

a. ”Hvordan afsluttes et forløb, afhængig af forhold som behov og eller tid?” 

 

KPO oplyste, at et forløb typisk kun afsluttes, hvis der er sket en væsentlig bedring af borgerens 

funktionsniveau, og at der altid foretages en individuel og helhedsorienteret vurdering af borgerens 

funktionsniveau. Derudover kan borgerens forløb afsluttes eller ændres i forbindelse med ændret 

lovgivning, principafgørelser fra Ankestyrelsen, og/eller ændret kvalitetsstandarder.   

 

Hvis der på forhånd er tale om et midlertidigt forløb, vil det fremgå af afgørelsen, som kan påklages 

til Ankestyrelsen. Der gives klagevejledning i samtlige sager.  

 

b. ”Hvad er et sparringsmøde? (Angiveligt et møde mellem repræsentanter fra forvaltningen og 

borgere, uden referat)” 

 

KPO oplyste, at der ikke er ankemulighed ved sparringsmøder. Der træffes ikke afgørelser på et 

sparringsmøde.  Et sparringsmøde er en slags supervision der gives af fagprofessionelle fra det 

specialiserede socialområde til skole/dagtilbud og forældre med henblik på at give forældrene og 

de fagprofessionelle på almenområdet redskaber til at håndtere de udfordringer det enkelte barn 

har.  

 

KPO omdelte folderen ”Sparringstilbud – institutioner og skoler” (Bilag 2) 

 

9. Ankestatistik v. Klaus Poulsen – opfølgning fra mødet den 16.05.2019  

PCA spurgte på møde det 16. maj 2019, hvor tallet 724 stammede fra. 

 

KPO oplyste, at tallet 724 er samtlige afgørelser og revurderinger for 2018, heraf 301 sager hvor 

afgørelsen er truffet i Center for Børn og Voksne.  

Oplysningen er givet for at HHR kan få en viden om hvor mange afgørelser der træffes i Hørsholm 

Kommune sat i forhold til hvor mange af disse afgørelser der påklages til Ankestyrelsen. 

 

JDE oplyste, at regeringen og KL har kritiseret Ankestyrelsens Danmarkskort for ikke altid at give et 

retvisende billede. Man mener eksempelvis, at den måden man udregner omgørelsesprocenten på 

er misvisende.  

 

 

10. Eventuelt 

KPO oplyste, at han har holdt møde med Tina Holkmann Gerling, som er ny centerleder i 

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm. Tina Holkmann Gerling inviteres til næste møde i Hørsholm 

Handicapråd.  

 

 


