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Karin Beyer, DH 

Rasmus Frimodt, DH 
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Carsten Svensson, Byrådet 

Matilde Powers, Byrådet 

Øjvind Vilsholm, Byrådet (næstformand) 

Charlotte Kruse Lange, Centerchef for CBV 

Annelia Fähnrich Jensen, Centerchef for CSS 

 

Afbud: Bettina Ugelvig Møller, Byrådet 

Tine Gram (Velfærdsdirektør) 

 

Mødeleder: Sine Holm, DH (formand) 

 

Referent: Dorte Kirkebæk 

1. Udmøntningen af tilgængelighedspuljen v. Flemming Meilby Pedersen 

(kl. 17.00-17.30) 

 

Referat:  

 

Flemming Meilby Pedersen orienterede om, at tilgængelighedsbudgettet i 2021 

er på 0,9 mio. kr., hvilket næsten er en fordobling i forhold til sidste år.  I 2020 

blev der udarbejdet en samlet oversigt over behovet for forbedringer af 

tilgængeligheden i de ejendomme i kommunen, som hidtil er blevet registeret af 

God Adgang. Disse registreringer er udgangspunktet for arbejdet med at øge 

tilgængeligheden i 2021.  

 

Det er besluttet, at 2021’s store projekt er forbedring af tilgængeligheden på 

Lyngholmskolen. Det er en investering på 0,76 mio. kr. ud af det samlede 

budget på 0,9 mio. kr. Arbejdet omfatter blandt andet udskiftning af dørpartier 

og indgangsområder, nivelleret terræn og niveaufri adgang.  Flemming Meilby 

Pedersen oplyste, at kommunen vil søge støtte hos statens tilgængelighedspulje, 

hvor det er muligt at få dækket op til 50 % af omkostningerne til projektet. 

Bliver støtten bevilliget, vil det være muligt at sætte gang i flere af de andre 

registrerede opgaver med at øge tilgængeligheden. 
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På Karin Beyers spørgsmål om sagsbehandlingstiden for ansøgningen om støtte 

hos statens tilgængelighedspulje, svarede Flemming Meilby Pedersen, at de 

forventer svar på ansøgningen i september 2021.  

 

Matilde Powers spurgte til begrundelsen for valget af Lyngholmsskolen, og 

hvorfor der ikke blev søgt støtte til det fulde renoveringsprojekt af 

Lyngholmsskolen på 1,3 mio. kr.  

 

Flemming Meilby Pedersen, oplyste at valget stod mellem Lyngholmskolen og 

Lille Værløse skole. Begge skoler trænger til at få forbedret tilgængeligheden, 

men der er ikke råd til en renovering af begge. Tilgængelighedsgruppen har 

besluttet at koncentrere sig om adgangsforholdene på Lyngholmskolen, hvorved 

man vil have en rest af budgettet tilbage og kan iværksætte nogle af de andre 

projekter. Flemming Meilby Pedersen afrundede med at oplyse, at 

tilgængelighed generelt bliver tænkt ind i løbende forbedringer. Det er en 

positiv udvikling, da man ved disse projekter ikke bruger af 

tilgængelighedspuljen. Tilgængelighed er kommet på linje med miljø- og 

energitænkning og indgår derfor i alle nye projekter. 

 

Øjvind Vilsholm foreslog, at statens tilgængelighedspulje søges for den fulde 

renovering af Lyngholmskolen på 1,3 mio. kr. Hvis kommunen bliver bevilliget 

50 % af projektets pris, vil der således være midler til også at igangsætte 

renovering af Lille Værløse skole. 

 

Flemming svarede, at han vil drøfte forslaget med tilgængelighedsgruppen. 

 

Sine Holm spurgte, hvordan projekter i de følgende år bliver prioriteret, og hvad 

Handicaprådet kan gøre for at få flere penge til projekter til tilgængelighed 

næste år. 

 

Øjvind Vilsholm svarede, at det bevilligede tilgængelighedsbudget er en del af 

et 2 årigt budgetforlig. Han tilføjede, at Handicaprådet fortsat skal sætte fokus 

tilgængelighed og bidrage til registreringen af tilgængelighedsprojekter frem til 

budgetforhandlingerne om 1½ år. 

 

Om prioriteringen af tilgængelighedsprojekter i de følgende år, oplyste 

Flemming Meilby Pedersen, at tilgængelighedsgruppen vil se på 

tilgængeligheden i 8-10 daginstitutioner i 2021 for at få overblik over behovet.  

 

Matilde Powers bad om en orientering på Udvalget for Social og Sundhed, når 

der er foretaget registreringer af tilgængelighedsprojekter på dagtilbudsområdet, 

samt om anvendelsen af midlerne på tilgængelighedsbudgettet. Hun foreslog 
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også, at kommunen går proaktivt ud med de gode historier om gennemførte 

tilgængelighedsprojekter, fx at udsende en pressemeddelelse, når projektet er 

færdigt. 

 

Flemming Meilby Pedersen oplyste, at Solvangsskolen allerede er en god 

historie, man kunne overveje at fortælle om. 

 

Det blev aftalt, at Handicaprådet orienteres, når de politiske udvalg orienteres 

om behov og brug af midler på tilgængelighedsbudgettet, og at kommunen skal 

være proaktive i forhold til at fortælle om gennemførte 

tilgængelighedsprojekter. Det blev også aftalt, at Flemming Meilby Pedersen 

skal inviteres til at deltage i et Handicaprådsmøde igen senere på året. 

 

 

2. a) Vaccination af borgere med handicap, v. Anette Helt Hansen (17.30-

17.45)  

 

Referat: 

 

Anette Helt Hansen orienterede om udrulning af planen for Covid-19 

vaccinationer i Furesø Kommune. Alle beboere på plejehjem har fået 1. 

vaccination efter planen og 2. vaccination bliver givet mellem den 22.-31. 

januar 2021. Alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, som er 

interesseret i at blive vaccineret, er meldt ind til Statens Seruminstitut. 

 

Målgruppe 2, som er personer på 65 år eller ældre, der modtager både personlig 

pleje og praktisk hjælp er identificeret. Det er ligeledes undersøgt, hvem der i 

denne målgruppe har mulighed for at transportere sig selv til 

vaccinationscentrene, og hvem der har behov for hjælp til transport. Der er pt. 

en bruttotrup på 113 borgere, der har behov for hjælp til transport. Det er 

Statens Seruminstitut, som inviterer borgerne til vaccination.  

 

Region Hovedstaden prioriterer og fastlægger i øjeblikket vaccinationsplan for 

de sociale botilbud med borgere i særlig risiko for alvorlige forløb ved COVID-

19 med behov for udkørende vaccinationstilbud, som kommunerne har meldt 

ind. Botilbud med ældre mennesker prioriteres først. Den regionale institution 

Solgaven bliver vaccineret den 13. januar. 

 

Det er en lægefaglig opgave at melde øvrige borgere i risikogruppen ind til 

Statens Seruminstitut. 

 

Indtil nu har Danmark modtaget vacciner om tirsdagen, men fra næste uge 

modtages vaccineforsyninger først om torsdagen, hvilket giver ændringer i 
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logistikken. Hovedparten af den vaccine, som vi modtager i næste 

vaccineleverance, går til 2. vaccination, men tempoet for åbning af målgrupper 

afhænger helt af omfanget af vacciner, vi modtager i Danmark. 

 

I Furesø Kommune arbejder man på at skabe en ensartet kommunikation til 

borgerene om vaccination - både i visitation og borgerservice. Den fremgår 

også af kommunens hjemmeside. 

 

Karin Beyer påpegede, at visse grupper af mennesker med handicap falder 

mellem to stole, da man som handicappet ikke nødvendigvis er fast patient på et 

hospital. Det er også et problem, at borgere med BPA-ordning ikke er 

prioriteret, selv om de jo er visiteret til ordningen af kommunen ofte på 

baggrund af større behov for hjælp og personlig pleje end mennesker, der 

modtager hjemmehjælp. 

 

Anette Helt Hansen svarede, at der vil være grupper af borgere, der falder 

mellem to stole, og at disse persongrupper skal tale med egen læge om at 

komme på listen med særligt udsatte borgere. Kommunen har ikke mulighed for 

at hjælpe disse borgere med at komme frem i køen til vaccination.  

 

Vedrørende borgere, som ikke kan transportere sig selv til vaccinecentrene, 

oplyst Anette Helt Hansen, at Furesø Kommune er i dialog med kørselsfirmaet 

Harbirk, der er vant til at køre med borgere, som skal have hjælp. Der kan være 

5-6 borgere i bussen. Borgerne, som ikke i forvejen har anden kontakt til 

kommunen, skal for at få hjælp til transport kontakte visitationen.  

 

b) Analyse og handleplan - visiterede boliger til seniorer. 

Samt budgetforslag vedr. ”Omsorgsfuld ældrepleje” v. Annelia Fähnrich  

Jensen (17.45-18.15) 

 

Referat: 

 

Annelia Fähnrich Jensen orienterede om, at det med budgetaftalen for 2021-

2024 er aftalt, at der skal udarbejdes en handleplan for plejeboliger og øvrige 

visiterede boliger til seniorer. Der er en politisk ambition om stor variation i 

udvalget af boliger til seniorer. I 2017 blev der udarbejdet en strategi og en 

handleplan for boliger til seniorer med fokus på, at kommunens borgere skal 

støttes i at være selvhjulpne. Der er ligeledes et politisk ønske om 

mangfoldighed i boligmassen. 
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Annelia Fähnrich Jensen oplyste også, at der er et samarbejde med Kommunale 

ejendomme og GIS-folk om at analysere, hvad der er af eksisterende 

ældreegnede boliger, og hvad der er planlagt af fremtidige boliger.  

 

Forvaltningen er derudover i gang med at opdatere det eksisterende 

boligkatalog og i den forbindelse få boligerne mærket, så det er tydeligt hvilke 

målgrupper, de respektive boliger kan anvendes til. Sagen skal fremlægges 

politisk i maj måned, og det er ved at blive planlagt, hvordan 

borgerinvolveringen kan foregå. Herudover skal det planlægges, hvordan 

Seniorrådet og Handicaprådet kan involveres under udarbejdelsen af analysen 

og handleplanen 

 

Sine Holm spurgte, hvordan forvaltningen kan bruge Handicaprådet i forløbet. 

Handicaprådet er meget interesseret i kataloget vil gerne løbende orienteres og 

give bemærkninger til arbejdspapirerne. 

 

Annelia Fähnrich Jensen oplyste, at man gerne vil have Handicaprådets input til 

boligkataloget. Det blev aftalt, at når alle boligerne er blevet mærket, kommer 

det på som et punkt på dagsorden til et Handicaprådsmøde. 

 

Karin Beyer spurgte ind til en nærmere beskrivelse af ”tryghedsboliger”, 

herunder hvordan man tænker, at disse kan etableres i Furesø Kommune.  

 

Annelia Fähnrich Jensen oplyste, at grundtanken vedrørende ”tryghedsboliger” 

er, at hjælpen er fleksibel. Der vil til boligerne være tilknyttet faste hjælpere, 

som beboerne til enhver tid kan tilkalde efter behov. Det vil give mere 

livskvalitet og være et alternativ til f.eks. de yngre borgere, som har et større 

plejebehov, og som i dag bor på plejehjem blandt demente. 

 

Mathilde Powers oplyste, at politikerne er positive overfor at samle 

plejebehovene og inddele plejehjemmene, fx hvis der er grupper af borgere, der 

er udadreagerende. Tryghedsboligerne kunne indgå i denne plan, om end der 

endnu ikke er en plan for etablering af tryghedsboliger. 

 

Karin Beyer understregede, at det er positivt, hvis man kan arbejde med 

gradvise løsninger til de borgere der har brug for pleje, men gerne vil kunne 

opretholde et selvstændigt liv. 

 

Carsten Svensson fortalte om etableringen og finansieringen af tryghedsboliger 

i Viborg, som var sket med garanti fra en almennyttig fond, hvorved den 

projekterede husleje næsten blev halveret. 
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Sine Holm foreslog, at Handicaprådet fulgte op på emnet vedrørende 

tryghedsboliger, og at rådet inviterede en ekspert på området med til et 

Handicaprådsmøde med henblik på at få inspiration til, hvordan andre 

kommuner har etableret disse boliger. 

 

3. Temamøder for året(18.15-18.30) 

 

Referat: 

 

Dorthe Stieper foreslog en bred temadrøftelse om pårørendes vilkår - gerne i 

samarbejde med Seniorrådet. De pårørende er vigtige samarbejdspartnere, men 

de skal ikke udnyttes over evne. Så hvordan sikrer vi ordentlige vilkår for de 

pårørende? Marie Lenstrup foreslås som oplægsholder. Hun er formand for 

interesseorganisationen Pårørende i Danmark, som favner pårørende bredt.  

 

Rasmus Frimodt foreslog et temamøde om skoleværing og arbejdet med at 

styrke skoleglæde, samt oplæg om arbejdsgang og forløb fra barnets indstilling 

til visitation til et specialtilbud, og til barnet kan flytte til specialskole.  

 

Mathilde Powers vil også gerne følge udviklingen i antallet af børn med 

skoleværing. 

 

Charlotte Kruse Lange oplyste, at børn med skoleværing er højt prioriteret på 

dagsordenen i kommunen, og hun foreslog, at Helle Såby fra Skole- og 

dagtilbud kan deltage i et Handicaprådsmøde og fortælle om kommunens 

arbejde med skoleværing. Der er bl.a. vedtaget et budgetforslag om styrket 

forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til 

skoledagsbehandling.  

 

Dorthe Stieper har efter mødet også foreslået Dorthe Hölck som oplægsholder. 

 

Øjvind Vilsholm ønskede et oplæg fra den nye borgerrådgiver, som forventes 

ansat pr. 1. marts 2021. 

 

Sine Holm foreslog et oplæg om frikommuneprojektet og indholdet af den nye 

hovedlov, når det bliver offentliggjort. 

 

4. Nyt fra DH’erne (20 min) 

a. Coronasituationen v. Karin Beyer: Kort om mulighederne for Covid 

19-test for mennesker med handicap – og for vaccination. Opnåede svar og 

tilbageværende spørgsmål 

 

Referat:  
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a. Karin Beyer oplyste, at det stadig ikke fremgår af Regionens hjemmeside, 

om Covid-19 testcentre er tilgængelige for mennesker med handicap. Hun 

er dog meget taknemlig over, at Carsten Svensson har taget initiativ til at 

forbedre det nye testcenter i Taastrup, så det kan betjene mennesker i store 

handicapbiler, endda så det er muligt at blive testet i bilen. Det var ikke 

hidtil lykkedes at få denne oplysning spredt uden for Furesø Kommune via 

handicaporganisationerne, men det er vigtigt at sprede dette gode budskab. 

 

b. Rasmus Frimodt oplyste, at det er positivt, at forvaltningen har været 

hurtig til at etablere nødundervisning til børn med særlige behov. Charlotte 

Kruse Lange supplerede, at der er stor fokus på denne gruppe af børn, og at 

Center for dagtilbud, skole og forebyggelse og Center for børn og voksne 

samarbejder tæt om at opsøge de børn, som skal tilbydes nødundervisning.   

 

d. Sine Holm oplyste, at hun er opfordret til at lave indlæg til nytårskuren. 

 

5. Nyt fra politikerne (20 min) 

 

Referat: 

 

Øjvind Vilsholm oplyste, at man på mødet i morgen i Udvalget for natur, miljø 

og grøn omstilling forventer at frigive midler til tilgængelighedspuljen. 

  

Mathilde Powers oplyste, at indvielsen af botilbuddet Syvstjernevænge var en 

god dag. Hun oplyste også, at Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt 

seniorliv på sidste møde behandlede 2030 mål, og at der havde været gode input 

fra Handicaprådet. Der er vedtaget et budgetforslag om etablering af fremskudt 

indsats – og omorganisering af bostøtteområdet, der betyder at kommunen kan 

reducere ressourcer og tilskud til øvrige rådgivningsaktiviteter. Nogle af 

opgaverne ligger bl.a. i Fontænehuset.  

 

Charlotte Kruse Lange supplerede, at Lyspunktet og Skiftesporet arbejder med 

at tilbyde flere åbne tilbud til borgere samt flere gruppetilbud. 

 

Carsten Svensson oplyste, at han havde haft kontakt til ledelse og politikere i 

Regionsrådet for at få borgere med BPA ordning vaccineret som nogle af de 

første.   

 

6. Nyt fra forvaltningen (20 min) 

a. Centerchef Charlotte Kruse Lange: Godkendelse af placering af 

handicap P-pladser ved Botilbuddet Søndersø (se bilag). 
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Referat: 

 

a. Charlotte Kruse Lange oplyste, at punktet er taget af dagsordenen igen, 

da det skal drøftes med Karin Beyer, som DH-Furesø har givet mandat til at 

være ansvarlig for handicaporganisationernes arbejde vedrørende fysisk 

tilgængelighed i Furesø Kommune.  

 

b. Charlotte Kruse Lange oplyste, at forvaltningen samme dag havde 

modtaget afgørelse fra Ankestyrelsen om Furesø Kommunes brug af en 

privat konsulent på det sociale område. Ankestyrelsen har afgjort, at Furesø 

Kommunes brug af en privat konsulent på det sociale område ikke er i strid 

med lovgivningen, da konsulenten ikke har deltaget i sagsbehandlingen.  

 

c. Annelia Fähnrich Jensen oplyste, at der pt. er et relativt højt sygefravær i 

hjemmeplejen pga. Covid-19. Udvalget for sociale forhold, sundhed og et 

godt seniorliv har godkendt, at forvaltningen i en periode kan fratage hjælp 

efter en konkret og individuel vurdering og efter dialog med den enkelte 

borger for at imødegå det høje sygefravær. Det er ligeledes besluttet, at 

udbetale alt overarbejde for at få de raske medarbejdere til at tage ekstra 

vagter. 

 

d. Charlotte Kruse Lange oplyste, at der nu er mulighed for ugentlige 

Covid-19 test til medarbejderne på botilbud. 

 

c. Sine Holm oplyste, at stillingen som borgerrådgiver er slået op, og at der 

pt. er modtaget 10 ansøgninger. Ansøgningsfristen udløber den 18. januar.  

 

7. Evt. 

 

Ingen punkter under eventuelt. 

 


