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Forum Handicaprådsmøde 

Tid Torsdag den 11.3.2021 - kl. 17.00-19.30 

Sted https://jobcenterfuresoe.whereby.com/cbv  

Deltagere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud 

Referent 

 

Gæster 

 

Bilag 

Dorthe Stieper, DH 

Karin Beyer, DH 

Rasmus Frimodt, DH 

Sine Holm, DH (formand) 

Bettina Ugelvig Møller, Byrådet 

Carsten Svensson, Byrådet 

Matilde Powers, Byrådet 

Øjvind Vilsholm, Byrådet (næstformand) 

Tine Gram (Velfærdsdirektør) 

Charlotte Kruse Lange, Centerchef for CBV 

Annelia Fähnrich Jensen, Centerchef for CSS 

 

Dorte Kirkebæk 

 

Helle Saabye Pedersen, Områdeleder CDSF 

 

”Handicapbil uden navn 2021-02-15” 

”Handicappolitik 2014” 

”Intro til Handicaprådets rammer” 

  

1. Dagens tema 

”Arbejdsgang og forløb fra barnets indstilling til visitation til et 

specialtilbud, og til barnet kan flytte til specialskole” v. Helle Saaby 

Pedersen Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (60 min) 

 

2. HR’s involvering i Budget år / valgår (20 min) 

 

3. Debat om Furesø Handicappolitik og evt. revidering af dokumentet  

(Se bilag: ”Handicappolitik 2014” og ”Intro til Handicaprådets 

rammer”) v. Karin Beyer (30 min) 

 

4. Nyt fra DH’erne (10 min) 

Dorthe Stieper:  

- Opmærksomhed på psykisk mistrivsel pga. 

Coronanedlukningen/situationen 

Hvad gør/kan vi gøre som handicaporganisationer for at 

forebygge/dæmme op for det psykiske mistrivsel? Hvad gør/kan 

kommunen, skoler, ældreplejen gøre? Og kan vi gøre noget sammen? 
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 Side 2 af 2 

Karin Beyer: 

- Er en elbil uden ladestander egnet som handicapbil?  

Hvordan kan en el-bil uden lademulighed nær boligen 

kompensere en borger med begrænset gangfunktion? 

(Se bilag ”Handicapbil uden navn 2021-02-15”) 

 

5. Nyt fra politikerne (10 min) 

 

6. Nyt fra forvaltningen (10 min) 

Charlotte Kruse Lange:  

- Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede 

socialområde, som kommuner eller region opretter for fællesskabet 

 

Fællespunkt: 

- Den aktuelle status vedrørende Corona. 

 

Annelia Fähnrich Jensen: 

- Udmøntning af U1 – omsorgsfuld ældrepleje – værdig ældrepleje 

- Etablering af boenhed for borgere der ikke er kognitivt udfordret 

(Plejehjemmet Lillevang) 

- Orientering om udbud vedr. kompressionshjælpemidler 

 

7. Evt. 

Senest 14 dage før ordinært møde indsendes punkter der ønskes 

drøftet/orientere om under nyt fra forvaltning/DHér til sekretæren 


