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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde. 
Godkendt  
 

3. Rådsmødernes varighed v/Flemming 
FSU henviser til sidste referat hvori der i punkt 3 er anført at 
forvaltningen arbejder videre med forslag til mødeafholdelse, men at 
der under fremtidige møder er foreslået 4 møder a 1½ time.  
FSU ønsker at vi fastholder 4 årlige møder á 2 timers varighed. 
KPO påpegede, at det grundet administrationsbesparelserne er 
nødvendigt at reducere i serviceringen af HHR. 
THG foreslår, at der overvejes nye løsninger og foreslår nedsættelse 
af en lille arbejdsgruppe – eks. at man arbejder med færre 
administrative medarbejdere og anmoder om skriftlige svar.  
GTH foreslår, at man tænker mere strategisk over hvad man vil med 
HHR og derefter drøfter rammen. 
JBI finder det vigtigt, at tiden prioriteres i forhold til emnerne, og at 
man fleksibelt kan udvide møderne når behovet er der. 
MGU foreslår, at møderne kan deles op i en del hvor 
administrationen deltager, og hvor HHR kan fortsætte. 
 
Konklusion: Der nedsættes en arbejdsgruppe med 3 
brugerrepræsentanter (GTH, FSU og PCA) samt 2 politikere (MGU og 
THG), som laver oplæg til direktionen om fremtidig afholdelse af 
møder. Arbejdsgruppen indkalder selv til nødvendige møder. 
Deadline sendes til JDE og KPO 24.8.20. 
 

4. Budget 2021 – status v/Jan. 
JDE orienterede om budgetprocessen.  

 
 

Dato: 6.7.2020 
 
 

Center for Børn og Voksne 
Team Stab 

horsholm.dk 
 

Kontakt 
Klaus Poulsen 

Centerchef 
kpo@horsholm.dk 

Direkte tlf.  
4849 3141 

+452 9363 560 

Hørsholm Handicapråd 
Referat 
  
  
Dato: 30.6.2020 15.00 – 16.30 
Sted: Hørsholm Rådhus, blok 13, 1. Sal, mødelokale MC14 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud: 
Gæster: 

Flemming Sundt (FSU)  
Jerry Ritz (JRI)  
Jeanette Birkelund (JBI)  
Preben Carøe (PCA)  
Gunnar Teis Hansen (GTH)  
Thorkild Gruelund (THG)  
Marcus Guldager (MGU)  
Jan Dehn (JDE)  
Klaus Poulsen (KPO)  
Glen Madsen (GMA) 
Rune Munch Christensen, Center for By og Miljø 
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5. Status for bofællesskabet på sygehusgrunden v/Klaus. 

KPO, GTH og JBI orienterede om, at der er igangsat en analyse af 
mulighederne for etablering af nye plejeboliger samt botilbud til unge 
udviklingshæmmede i området ved Sophienlund grunden. Der 
udarbejdes et baggrundsnotat til budgetkonferencen med oplæg til 
videre proces. 
 

6. Status på tilgængeligheden på Kongevejen, samt drøftelse af 
handicapparkeringspladser bag gågaden ud mod Kongevejen, hvor 
brugersiden ikke oplever, at der er nødvendig plads, samt 
utilstrækkelige pladser ved svømmehallen v/Center for By og Miljø. 
Rune Munch Christensen fra Center for By og Miljø redegjorde for: 

- Tilgængeligheden på Hørsholm Kongevej, hvor man har udbedret 
tilgængeligheden 3 steder. Projektet omkring Kongevejen betragtes 
som afsluttet. HHR anerkender arbejdet med tilgængeligheden, men 
påpeger, at man fremadrettet i endnu højere grad bør indtænke 
tilgængeligheden ved vejanlæg m.v.  

- Handicap p-pladser bag gågaden. P-pladsen defineret og Center for 
By og Miljø arbejder videre med det. 

- Rune orienterede om at p-pladser ved Skøjte- og Svømmehallen er 
midlertidige. Der projekteres med en kommende ændring af p-
forholdene ved Skøjte- og Svømmehallen, som underkastes en 
tilgængelighedsrevision. 
 

7. Drøftelse af kommunens anvendelse af konsulenter v/Klaus og Jan 
FSU orienterede om debatten om kommuners ulovlige brug af 
konsulenter på socialområdet, og udtrykte bekymring for Hørsholm 
kommunes rolle heri.    
KPO redegjorde for Ankestyrelsens tilsynsudtalelse, om hvornår 
konsulenter må anvendes på det sociale område og hvornår ikke, og 
meddelte, at Hørsholm ikke har anvendt konsulenter på ulovlig vis. 
GTH påpegede, at man skal være påpasselig med at generalisere, og 
således ikke projicere andres udfordringer over på Hørsholm.  
 
FSU fastholder efter mødet, at der skal svares konkret på kommunens 
anvendelse af konsulenter i borgersager. Mailkorrespondance herom 
vedlægges referatet. 
 

8. Corona pandemien og de handicappedes trivsel og isolation v/Klaus 
KPO orienterede om indsatser for borgerne under corona pandemien. 
 

9. Eventuelt. 
Der udsendes ny kontaktliste med referatet. 
 
Punkter til kommende møder: 

• Sundhedstilstanden blandt handicappede v/Center for Sundhed 
og Omsorg og praksiskonsulent Inger Højvig 

• Misbrug – med fokus på rusbehandling af handicappede. 


