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Punkt Emne 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Bemærkninger til referat fra 2.12.21  
Ingen 

3. Valg af formand og næstformand 
Flemming genvalgt som formand og Thorkild genvalgt som næstformand. 
Der var ingen modkandidater. 

4. Status på Lundevejsskolen (jfr. referat af 2.12.21 punkt 6) v/Centerchef 
Hanna Bohn Vinkel, Center for Dagtilbud og Skoler 
Hanna Bohn Vinkel orienterede om Lundevejsskolen, herunder orientering 
om  

 hvordan det går med elevtrivslen i indskolingen  
 personaleudfordringer 
 færdiggørelsen af Lundevejsskolen, herunder inventar, 

bygningsarbejder og anlæg af udearealer 
Slides fra Hannas oplæg vedlægges referatet. 
 
Hanna supplerede oplægget med at trivslen på mellem- og udskolingstrin 
er høj, og at trivslen i indskolingsgruppen er i bedring, men der fortsat 
arbejdes med at højne trivslen yderligere, hvorfor der bl.a. er ansat ekstra 
personale til indskolingsgruppen. 
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5. Kommunens planer for udbedring af hullede fortove v/Center for By og 
Miljø 
Rune Munch Christensen redegjorde for, at der på veje og fortove er 
mange huller, som bl.a. skyldes vejrforhold med skiftende temperaturer 
og meget nedbør. Center for By og Miljø er i gang med at afdække 
området, men er af hensyn til den tilgængelige økonomi nødt til i første 
omgang at prioritere ”farlige huller”. Rune oplyser, at der i indeværende 
år er indlagt en ekstra besparelse, hvorfor der allerede fra 2023 er mere 
økonomi til at udbedre huller i fortove og veje. 
 

6. Status på nyt bofællesskab v/Center for By og Miljø 
Rikke Krogsgaard Jakobsen orienterede om status for etablering af nyt 
bofællesskab. Der er indgået forhandlinger med HAB, som er interesseret i 
at være bygherre for det nye bofællesskab. HAB er med deres arkitekter i 
gang med at kigge på mulighederne for opførelse af såvel bofællesskab 
som udnyttelse af restarealet, idet det er besluttet at der ikke – som 
tidligere forventet – skal opføres plejeboliger på restarealet. Der arbejdes 
med en lokalplan for området, som forventes besluttet i maj 2023.  
Center for By og Miljø er tovholder på opgaven, og der er nedsat en 
følgegruppe bestående af JBI, GTH, KPO samt myndighedsleder og 
botilbudsleder fra Center for Børn og Voksne. 
Brugersiden gav udtryk for at processen har været alt for lang, 
forsinkelserne for mange, ligesom udsigterne til hvornår projektet kan 
færdiggøres virker uoverskueligt. Administrationen meddelte at de vil 
kigge på om processen kan fremskyndes.  
 

7. Kommunens håndtering af allergier i det offentlige rum (jfr. referat af 
2.12.21 punkt 5) v/kulturhusleder Peter Jønsson, Center for Kultur, Idræt 
og Digitalisering 
Peter Jønsson redegjorde for at der i kulturhus Trommen kun er modtaget 
en klage vedrørende allergier. Konkret drejer det sig om en klage over at 
der er tændt stearinlys. Peter oplyste at stearinlys primært bliver anvendt 
i forbindelse af arrangementer i Trommen for at skabe en hyggelig 
stemning omkring koncerten/arrangementet. HHR opfordrede til, at der 
ikke blev anvendt stearinlys i dagtimerne på bibliotek m.v. 
 

8. Handicappolitik – er der behov for revision eller andet? Gældende 
handicappolitik fra 2018 for Hørsholm kommune vedlægges 
Punktet udsættes til næste møde. 
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9. Indkøbspolitik:  
1) Hvilke særlige hensyn finder Handicaprådet, at Hørsholm Kommunes 

kommende indkøbspolitik skal tage højde for? 
2) På hvilken måde ser Handicaprådet, at bæredygtighed kan eller skal 

spille en rolle i Hørsholm Kommunes indkøbspolitik? 
3) Ser Handicaprådet sociale klausuler eller arbejdsklausuler i udbud som 

obligatoriske elementer i Hørsholm Kommunes indkøbspolitik? 
4) Skal forskellige kategorier (miljø, økonomi, social) inden for 

bæredygtighed vægtes relativt i Hørsholm Kommunes indkøbspolitik? 
Indkøbschef Kim Malver, koordinator Tenna Arevad Lasen og contract 
manager Jørgen Fabricius orienterede om at der snarligt skal vedtages en 
ny indkøbspolitik for kommunen, hvorfor man ønsker at høre HHR om 
betragtninger og/eller ideer til hvad indkøbspolitikken blandt andet skal 
adressere og indeholde set fra et handicap perspektiv, herunder særlige 
hensyn m.v.  
Der vedlægges et notat der beskriver indhold og formål med høringen. 
 
HHR gav udtryk for at sociale klausuler og arbejdsklasuler er vigtigt at få 
indarbejdet i indkøbspolitikken, ligesom det er vigtigt at huske at høre 
handicaprådet ved indgåelse af nye leverandøraftaler eller lign. 
Derudover blev det fremhævet at det er vigtigt med miljørigtige, 
bæredygtige og økologiske produkter. 
 

10. Eventuelt 
 Der blev argumenteret for at handicappolitikken tages op på næste 

møde, og at medlemmerne hver især fremsender evt. input til 
referenten forud for næste møde, således at input kan udsendes 
samlet til hele HHR. 

 JRI spurgte til om formanden har fået reaktioner på sit indlæg om 
borgerrådgiver, hvor han tilbød at HHR kunne deltage i 
ansættelsesproceduren. FSU orienterede om, at han ikke har fået 
kommentarer fra politiks side herom. 

 Næste møde afholdes 16.6.22 16-17.30 
 

 
 

 
Referent  
Klaus Poulsen 


