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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
  

2. Bemærkninger til referat fra 3.6.21 
Ingen 
 

3. Status vedrørende bofællesskaber, herunder tidsplan og økonomi. 
KPO orienterede om, at Økonomiudvalget efter indstilling fra Social- 
og Seniorudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget i september 
2021 besluttede, at indstille følgende overfor Kommunalbestyrelsen: 

• administrationen arbejder videre med muligheden for udvikling 
og salg af mat.nr. 186, Usserød By, Hørsholm til HAB 

• matrikel 186, der skal rumme et bofællesskab til unge 
udviklingshæmmede, og der i den videre proces skal besluttes en 
anvendelse til restrummeligheden, det kunne være et 
seniorbofællesskab  

• der frigives 762.000 kr. til udvikling og salg af mat.nr.186, Usserød 
By, Hørsholm, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. 

 
Punktet er ikke endelig godkendt i Kommunalbestyrelsen på 
nuværende tidspunkt. 

 
4. Status på budgetforhandlingerne 

THG orienterede kort om budgetforhandlingerne, hvor der ikke for 
nuværende kan meldes noget ud om resultatet. 
 
 

 
 

Hørsholm Handicapråd 
Referat 
 
  
Dato: 21.9.2021 17.00 – 18.30 
Sted: Mødelokale MC14, Slotsmarken 13, 1. sal 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
Afbud: 
 
 

Flemming Sundt (FSU)  
Jeanette Birkelund (JBI)  
Louise Heidensleben (LOH) 
Thorkild Gruelund (THG)  
Glen Madsen (GMA) 
Jan Dehn (JDE) 
Klaus Poulsen (KPO) 
Gunnar Teis Hansen (GTH)  
Jerry Ritz (JRI)  
Preben Carøe (PCA) 
Marcus Guldager (MGU)   
 
 
 

 
 

Dato: 21.9.2021 
 
 

Center for Børn og Voksne 
Team Stab 

horsholm.dk 
 

Kontakt 
Klaus Poulsen 

Centerchef 
kpo@horsholm.dk 

Direkte tlf.  
4849 3141 

+452 9363 560 
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5. Den digitale og pengeløse verden.  
Hvad gør kommunen for at hjælpe borgerne? 
 
KPO orienterede om, at borgere kan bestille tid i Borgerservice til 
hjælp til selvbetjening (telefonisk og digitalt). Ved pas og kørekort kan 
borgeren betale med lige penge (der kan ikke gives penge tilbage). 

 
6. Helhedsoversigt på sager.  

Hvis der gives afslag, som forhindrer gennemførelsen af allerede 
givne tilsagn. Hvordan forhindres eller afhjælpes disse? 
 
FSU uddybede punktet, og oplyste at mange borgere oplevede sig 
dårligt behandlet i kommunen. Mange følte tilmed at de blev ”afvist i 
døren”. KPO anmodede om, at de borgere i så fald blev henvist til 
ham eller direktøren og redegjorde for sektoransvarlighedsbegrebet, 
som i visse tilfælde kan opleves forstyrrende for borgerne. Ligeledes 
redegjorde KPO for ankemuligheder, såvel i forhold til retlige grundlag 
som i forhold til utilfredshed med sagsbehandlingen.  
 
JDE foreslog, at administrationen på et fremtidigt møde orienterer 
om hvordan kommunen kvalitetssikrer, hvilket FSU tilsluttede sig. 

 
7. Fodgængerovergange 

Spørgsmål: ”skal handicappede og andre svage borgere stå og fryse 
ved fodgængerovergangene uden automatisk lys?” 
 
FSU uddybede spørgsmålet og udtrykte på brugersidens vegne stor 
utilfredshed med beslutningen udmeldt i mail af 12.7.21, hvori der 
redegøres for beslutningen. Mailen vedlægges referatet. 
 

8. Eventuelt  
FSU orienterede om valgmøde DH og Handicaprådet i fællesskab den 
28.10.21 19-21 på Sofienlund. 
Næste møde afholdes 2.12.2021 16.00-17.30. 

 
 

 
Referent  
Klaus Poulsen 


