
 

 

 

 

 

 

Forum: Handicaprådsmøde 

Tid: Torsdag den 20. januar 2022 kl. 17.00-19.30 

Sted:  Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse 

Wherebylokale 

 

Deltagere: Karin Beyer, DH 

Sine Holm, DH 

Susanne Løcke, DH 

Bettina Ugelvig Møller, Byrådet 

Matilde Powers, Byrådet 

Øjvind Vilsholm, Byrådet 

Tine Gram, Velfærdsdirektør 

Charlotte Kruse Lange, Centerchef for CBV 

 

Gæster: Vibeke Krohn 

Margit Wendelboe Petersen 

Cecilie Røschmann 

 

Referent: 

 

Afbud: 

 

Dorte Kirkebæk 

 

Annelia Fähnrich Jensen, Centerchef for CSS 

Rasmus Frimodt, DH 

Lars Carpens, Byrådet 

 

Bilag: 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter 

Forretningsorden 

Handicappolitikken 

Intro til Handicaprådets rammer 

Furesømodellen for borgerinddragelse 

Mail om afklaring om baggrund for aftale med PWC 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 6 

1. Organisering og formål, v. Tine Gram (30 min) 

Handicaprådets vedtægter og forretningsorden, Handicappolitikken og 

Furesømodellen for borgerinddragelse vedlagt til orientering (se bilag) 

 

Referat: 

 

Tine Gram orienterede om Handicaprådets sammensætning og 

funktionsperiode, rammerne for rådets arbejde som fastsat i rådets 

vedtægter, Furesø Kommunes handicappolitik, samt politiske 

fokuspunkter på handicapområdet i den nye byrådsperiode, jf. vedlagte 

bilag om ”Intro til Handicaprådets rammer”. 

 

  

2. Konstituering af Handicaprådet (15 min) 

Valg af formand og næstformand i henhold til vedtægternes § 5 stk. 3  

 

Referat: 

Sine Holm blev enstemmigt valgt til formand for Handicaprådet. 

  

Øjvind Vilsholm blev enstemmigt valgt til næstformand for 

Handicaprådet. 

 

3. Præsentationsrunde (15 min) 

Hvert medlem præsenterer sig selv og fortæller om deres motivation for 

at være udpeget til rådet, samt hvilke punkter de specielt interesserer sig 

for – eks. hvad de gerne ser, at rådet arbejder med i det første år. 

 

Referat: 

 

Sine Holm oplyste, at hun er optaget af, at Handicaprådet holder fokus 

på emner og problemstillinger, som er inden for handicapområdet. I det 

kommende år ønsker hun at rådet arbejder videre med spørgsmålet om 

en pårørende politik i kommunen, og hvad den i givet fald skal 

indeholde. Derudover er beskæftigelsesområdet og børn og unge 

særlige interesse områder.   

 

Øjvind Vilsholm oplyste, at han på handicapområdet er særligt optaget 

tilgængelighed, samt hvordan børn og unge med funktionsnedsættelse 

kan blive bedre integreret i almene dagsinstitutioner og skoler.  

 

Susanne Løcke oplyste, at hun er interesseret i pårørendes vilkår og 

tilgængelighed generelt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 3 af 6 

Bettina Ugelvig Møller oplyste, at hun bl.a. interesserer sig for psykisk 

tilgængelighed, og de barriere der er for handicappede på 

beskæftigelsesområdet. Derudover interesserer hun sig for børn- og 

skoleområdet. 

 

Matilde Powers oplyste, at hun gerne vil arbejde med de barriere, der er 

for borgere med funktionsnedsættelse på beskæftigelsesområdet. Hun 

vil også gerne arbejde videre med, hvordan naturen kan tænkes ind i 

arbejdet med psykisk sårbare.  

 

Karin Beyer oplyste, at hun gerne vil arbejde mere med de klassiske 

handicapområder, som nedsat syn og hørelse, samt 

bevægelsesproblemer.  

 

PAUSE (20 min) 

4. Afklaring om baggrund for aftale med PricewaterhouseCoopers 

(PWC) om borgerstyret personlig assistance (BPA) efter 

Servicelovens § 96, v. områdeleder Margit Wendelboe Petersen og 

socialfaglig konsulent Cecilie Røschmann (30 min) (se bilag) 

Center for børn og voksne har i 2021 indgået aftale med PWC om støtte 

til at sikre en ensartet og korrekt sagsbehandling i BPA sagerne. 

Baggrunden for udbuddet er, at sagerne er teknisk svære, og det har 

været vanskeligt for medarbejderne bl.a. at gennemskue den tunge 

regnskabsdel i sagsbehandlingen. Forvaltningen har modtaget to bud på 

opgaven og valgte PWC, fordi opkvalificeringen af medarbejdere var 

prioriteret højest i dette bud. 

 

Referat: 

 

Cecilie Røschmann orienterede om aftalen med PWC, samt om den 

proces og det samarbejde forvaltningen efterfølgende har haft med 

PWC. Forvaltningen har besluttet at udarbejde en håndbog til borgere 

med en BPA ordning, som skal fungere som et serviceredskab, hvor 

borgerne kan få svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende 

ordningen. 

 

Margit Wendelboe Petersen oplyste, at forvaltningen har taget 

Handicaprådets kritik til efterretning. Forvaltningen vil en anden gang 

gribe processen anderledes an og inddrage Handicaprådet på et tidligere 

tidspunkt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 4 af 6 

Det blev aftalt, at Handicaprådet får forvaltningens håndbog til 

gennemlæsning og kommentering inden den offentliggøres.  

 

5. Møder i 2022 (15 min) 

 

Det blev besluttet kun at fastlægge møder i Handicaprådet for første 

halvår i 2022.  

 

Følgende to møder blev fastlagt: 

 

 31/3 2022 

 2/6 2022(borgmestermøde) 

 

Tine Gram og Charlotte Kruse inviterer formandsskabet til et møde for 

at planlægge årshjulet og hvilke emner, handicaprådet gerne vil arbejde 

med.  

 

Det blev besluttet, at punkterne på dagsordenen til Handicaprådets 

møder skal indeholde en sagsfremstilling, som beskriver baggrunden 

for punktet. Det blev også besluttet, at referaterne skal være væsentlig 

kortere, og at de ikke i samme grad skal gengive de enkelte 

medlemmers kommentarer under møderne. 

 

Annelia Fähnrich Jensen deltager ikke længere fast på handicaprådets 

møder men deltager efter behov, og når dagsordenen tilsiger det. 
 

6. Ønsker til kommende temaer og drøftelser (15 min) 

 

Handicaprådet havde følgende ønsker til temaer og drøftelser: 

 

 Pårørende politik 

 Afdækning af lokale tilbud til pårørende  

 Aktuelle temaer i forvaltningen 

 Visitationen – herunder sagsbehandlingstiden i visitationen 

 Tilgængelighed/tilgængelighedspuljen 

 Dialog om BPA-ordningen 

 Specialområdet 

 

Det blev besluttet, at: 

 Sine Holm og Charlotte Kruse lægger en plan vedrørende den 

fortsatte dialog om BPA-området 

 Susanne Løcke og Sine Holm laver et ideoplæg vedrørende 

pårørendepolitikken, som de præsenterer for resten af rådet 

 

7. Udpegning af medlemmer til følgegruppe for udvidelsen af 

Plejehjem Lillevang v. Tine Gram (10 min) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 5 af 6 

HR har i den tidligere periode været repræsenteret med 2 medlemmer i 

følgegruppen til udbygningen af Lillevang. Følgegruppens formål og 

opgave (uddrag af kommissorium): 

”Formålet med gruppens arbejde er at varetage brugernes interesser 

på Plejecenter Lillevang i relation til udbygningen med 55 

plejehjemspladser. Med brugere menes her plejehjemsbeboerne, 

brugere af dagcentret og pårørende. 

Opgaven var fra projektets start (tilbage i 2019) at komme med ideer 

og input til projektets byggeprogram og overordnede disponering, som 

skulle danne grundlag for det videre arbejde med projektet.  

 

Opgaven fremadrettet er at følge udviklingen i projektet med henblik på 

at sikre gode sikkerhedsmæssige forhold under byggeriet, og at sikre at 

det endelige resultat bliver så godt som muligt for beboerne og deres 

pårørende inden for de afsatte rammer.  

 

Endvidere er opgaven at videreformidle projektet og dets fremdrift til 

de brugere, som følgegruppen repræsenterer, at bringe evt. spørgsmål 

og bekymringer videre til projektet samt komme med input til relevant 

bruger- og borgerinddragelse.” 

 

Referat: 

Karin Beyer og Susanne Løcke blev udpeget som medlemmer til 

følgegruppen. 

 

8. Evt. 

 

Charlotte Kruse oplyste, at:  

 Boligkataloget er blevet trykt og udgivet. Det vil blive revideret igen 

om et år. 

 Der kan nu søges om § 18 midler. Der kommer en annonce i 

lokalavisen i uge 6. Der er ansøgningsfrist den 6. marts 2022. 

 Der er indgået en aftale med en ny leverandør ”Omsorg Sjælland” 

på personlig og praktisk hjælp efter § 83. 

 Forvaltningen har modtaget den første tilsynsrapport vedrørende 

Botilbuddet Søndersø. Tilsynets samlede vurdering er, at kvalitet i 

tilbuddet er høj, og at borgerne trives i tilbuddet. 

 På ældreområdet har personalet være ramt af corona. De 

personalemæssige udfordringer er forsøgt løst ved at benytte 

medarbejdere fra dag- og aktivitetstilbud, samt ved vikarer.  

 

Sine Holm oplyste, at Dorthe Stieper på opfordring fra DH’erne har 

udarbejdet en beskrivelse af hendes inddragelse som borgerrepræsentant 

i arbejdsgrupperne omkring etablering af bofællesskaber ved 

Syvstjernevænge og Søndersø. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 6 af 6 

Sine nævner at beskrivelsen rummer så megen værdifuld 

erfaringsopsamling at den bestemt skal deles med forvaltningen, og at 

der bør tages udgangspunkt i disse erfaringer næste gang der etableres 

arbejdsgrupper med borgerinddragelse. Sine indleder dialog med 

Charlotte om emnet 

 

Karin Beyer efterspurgte svar fra Erik Justesen om udestående 

vedrørende tilgængeligheden på botilbuddet Søndersø.  

 

Tine Gram orienterede om, at God Adgang har været forbi botilbuddet i 

januar 2022, og at handicaprådet vil blive orienteret, når rapporten er 

klar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


