
 

 

Dato 7. april 2022 
Mødelokale Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse 
 
Deltagere 
 
DH Byrådet Forvaltningen 
Karin Beyer Bettina Ugelvig Charlotte Kruse Lange, Centerchef CBV 
Rasmus Frimodt Musa Harmanci Tine Gram, Velfærdsdirektør 
Sine Holm, formand Sussy Sara Hasle Hansen Dorte Kirkebæk, referent 
Susanne Løcke Øjvind Vilsholm, næstformand  

 
Afbud Gæster 
Matilde Powers Vibeke Krohn, Borgerrådgiver 

 Per Christensen, Centerchef CDSF 
Helle Saabye Pedersen, Områdeleder, CDSF 
Flemming Meilby Pedersen, CKEA 

 
Bilag 

Borgerrådgiverens årsberetning 2021/2022 
Slides - Plan for tilgængelighed 2022 
Notat om koordineret borgerindsats 
Gennemgang af botilbud – God Adgang – januar 2022 
Botilbud Søndersø 

 
 

Dagsorden 
 

1.  Drøftelse af rapport fra borgerrådgiver om det første års arbejde, hvilke temaer og typer af 
sager har fyldt 

 20 min 

 Sagsfremstilling: 
På baggrund af Borgerrådgiver Vibeke Krohns orientering om rapport om det første års arbejde på Byrådets 
temadrøftelse den 2. marts 2022 ønsker Handicaprådet at drøfte rapporten og de problemstillinger, som 
Borgerrådgiveren særligt fremhævede. Borgerrådgiveren deltager under drøftelsen og svarer på eventuelle 
spørgsmål. 
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet drøfter rapporten.   

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at rapporten afspejler de samme 
problemstillinger, som Handicaprådet tidligere har påpeget, så som lang sagsbehandlingstid og 
utilfredsstillende kommunikation fra kommunen. Handicaprådet er meget tilfreds med rapporten, og at 
Borgerrådgiveren også har sat fokus på disse problemstillinger. 
 

2. Orientering om anvendelse af tilgængelighedspuljen i 2022/v. Flemming Meilby Pedersen fra 
Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg 

 15 min 

 Sagsfremstilling: 



 

 

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg ved bygningsansvarlig Flemming Pedersen orienterer om 
anvendelse af tilgængelighedspuljen i 2022. 
 
Det er besluttet, at CKEA kommer med på et af HR’s første møde, så vi på baggrund af drøftelser og 
beslutninger i Tilgængelighedsgruppen, kan orienteret om planerne for tilgængelighedstiltag i det 
indeværende år. 
 
Fokus vil hovedsagligt være afslutning af tilgængelighedsprojektet på Lyngholmskolen. 
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at de stigende priser på byggematerialer 
samt gennemgangen af kommunens daginstitutioner vil lægge et yderligere pres på tilgængelighedspuljen. 
Handicaprådet ønsker at følge op på punktet og blive orienteret om status på Handicaprådets møde den 2. 
juni 2022. 
 

3. Orientering om oprettelse af en nest klasse på Søndersøskolen efter sommerferien/v. 
Områdeleder Helle Saabye Pedersen fra Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse 

 20 min 

 Sagsfremstilling: 
Helle Saabye giver en status på etableringen af en NEST-klasse på Søndersøskolen. 
”Nest” er en særlig mellemform oprindeligt udviklet i USA, og Furesø har gennem flere år fulgt arbejdet i 
Aarhus Kommune med at udvikle Nest-modellen i en dansk kontekst. ’Nest’ er en pædagogisk praksis, hvor 
børn med og uden autisme er en del af samme klassefællesskab. I den ’Nest’-model, som Aarhus Kommune 
har udviklet 

• er en ’Nest’-klasse en del af den almene skole  

• består klassen af 16 elever, hvoraf 4 elever har en autisme-diagnose og er i målgruppen til et 
specialtilbud 

• tilrettelægges undervisningen for alle elever efter specialpædagogiske principper.  
  

Erfaringerne fra Aarhus er gode, og det er forvaltningens vurdering at etablering af et Nest-spor i Furesø er et 
vigtigt konkret tiltag i retning af at udvikle skoleområdet, så flere børn får deltagelsesmuligheder i et alment 
skoletilbud. 
 
Muligheden for etableringen af NEST har løbende været drøftet i Handicaprådet de seneste tre år. Det blev 
ved visitationen af skolestartere afsøgt om, der var elever, som blev vurderet i målgruppen til en NEST-
klasse. På baggrund af denne visitation blev det endeligt besluttet, at starte processen med henblik på en 
opstart d. 1. maj, hvor børnene starter i FFO. 
 
Vigtige elementer i processen har pt omhandlet: 

• dialog med forældre til de 4 visiterede børn 

• kompetenceløft af personale 

• etablering af læringsmiljøet 

• forældremøde med alle forældre på årgangen 

• etablering af PPR-support til NEST-klassen og årgangen 
 

På mødet gives en mere detaljeret beskrivelse af status. 
 



 

 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og udtrykte stor tilfredshed med, at Furesø Kommune 
opretter en klasse på Søndersøskolen efter nest principperne.  Handicaprådet ser gerne, at der på flere 
skoler i kommunen bliver oprettet nest klasser. 
 

4. Drøftelse af rapport om analyse af specialtilbudsområdet   20 min 

 Sagsfremstilling: 
På baggrund af styringsdialog om analyse af specialtilbudsområdet i Furesø Kommune den 31. marts 2022 
ønsker Handicaprådet at drøfte rapporten og de problemstillinger, som rapporten berører. Områdeleder 
Helle Saabye Pedersen og Centerchef Per Christensen fra Center for Dagtilbud, Skole og forebyggelse 
deltager under drøftelsen og svarer på eventuelle spørgsmål. 
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet drøfter rapporten og bidrager med vejledning til forvaltningen om 
opmærksomhedspunkter og inddragelsesprocessen. 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet drøftede rapporten og bemærkede, at det var vigtigt at kommunen turde tænke ud af boksen 
og forsøge at få nye initiativer til at vokse. Det blev aftalt, at Handicaprådet fulgte op på emnet senere på 
året. 
 

 Pause  20 min 

  

5. Orientering om revidering af serviceniveauerne på voksenområdet/v. Centerchef Charlotte 
Kruse Lange fra Center for Børn og Voksne 

 10 min 

 Sagsfremstilling: 
Center for Børn og Voksne ved faglig koordinator Cecilie Røschmann orienterer om revisionen af 
serviceniveauerne på voksenområdet, herunder den kommende proces for høring af Handicaprådet. 
 
Center for Børn og Voksne forelægger den 6. april 2022 et revideret udkast til de vejledende 
serviceniveauerne for voksenhandicap og psykiatri for udvalg for Handicap, Social og Psykiatri med henblik 
på udvalgets godkendelse af, at serviceniveauerne sendes i høring i Handicaprådet. Det vejledende 
serviceniveau er udarbejdet med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau fra 2014, og har været i 
intern høring hos Center for Sundhed og Seniorliv og hos Jobcentret.  
 
Formålet med et vejledende serviceniveau er at sikre information og forventningsafstemning om de ydelser 
og det serviceniveau, som borgerne kan forvente, sammenhæng mellem politiske mål, budgetramme og 
serviceniveau, samt en ensartet praksis i sagsbehandlingen.  
 
Et fokusområde har blandt andet været at opdatere sproget med henblik på, at serviceniveauet skal kunne 
læses og forstås af borgere uden forudgående fagligt kendskab til mulighederne for at få hjælp på det sociale 
område. Serviceniveauerne er ligeledes blevet udvidet med en beskrivelse af, hvor ofte der foretages 
opfølgning, samt en henvisning til gældende regler og principafgørelser fra Ankestyrelsen.  
 
Der har ligeledes været fokus på at tydeliggøre, at hjælp og støtte efter serviceloven gives på baggrund af en 
konkret og individuel vurdering, og at serviceniveauet fraviges, når behovet for hjælp nødvendiggør dette. 



 

 

 
Der er primært lagt op til nye formuleringer, tilføjelser og redaktionelle ændringer i forhold til det 
nuværende serviceniveau fra 2014, herunder en uddybende beskrivelse af målgruppe, indhold og 
omfang/varighed i henhold til gældende regler. Der er for nogle af ydelserne ændret i serviceniveauet. 
 
Såfremt Udvalget for Handicap, Social og Psykiatri den 6. april 2022 godkender, at forvaltningens udkast til 
de vejledende serviceniveauer sendes i høring i Handicaprådet vil Center for Børn og Voksne indkalde 
Handicaprådet til et møde med henblik på en gennemgang af de ændringer og tilføjelser, der er foretaget i 
forbindelse med revisionen. 
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen efterretning 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. Det blev aftalt, at forvaltningen sender serviceniveauerne i 
høring og indkalder Handicapråd med stedfortrædere til en teknisk gennemgang af serviceniveauerne.  
 

6. Orientering om forvaltningens dialogmøde med SIND/v. Centerchef Charlotte Kruse Lange fra 
Center for Børn og Voksne 

 10 min 

 Sagsfremstilling: 
Der er tirsdag d.1. marts 2022 afholdt samarbejdsmøde med SIND og Furesø kommune. Formålet med 
mødet var et ønske om at styrke og udvikle samarbejdet imellem SIND og Furesø kommune. Ved mødet 
deltog: 

• Velfærdsdirektør, Tine Gram 

• Byrådsmedlem, Mathilde Powers 

• Centerchef i CBV, Charlotte Kruse Lange 

• Leder i afdelingen for socialpsykiatri og udsatte borgere, Sune Blom 

• Formand for SIND Ballerup-Furesø-Herlev, Randi Kristensen 
 
SIND præsenterede ved mødet sine aktuelle aktiviteter og opfordrede til, at flere borgere fra Furesø deltog i 
disse. Ved en nærmere gennemgang af SIND’s aktiviteter var der en tydelig sammenhæng til de tilbud, som 
Furesø allerede i dag tilbyder i regi af afdelingen for socialpsykiatri og udsatte borgere. Der var enighed om, 
at dette var udtryk for en fælles forståelse af borgernes behov og dermed et stærkt grundlag for et styrket 
samarbejde fremadrettet. Fokusområder for samarbejdet blev drøftet og blandt andet brobygning til 
aktuelle aktiviteter hos SIND med følgeskab fra kommunens borgervejledere blev udpeget som yderst 
relevante. Ligeledes kunne afvikling af fælles aktiviteter/tilbud i regi af afdelingen for socialpsykiatri og 
udsatte borgere tænkes som hensigtsmæssigt. Da der allerede på dette møde var stor enighed om de 
positive samarbejdsmuligheder, blev det besluttet, at afdelingen for socialpsykiatri og udsatte borgere skulle 
invitere SIND til endnu et møde med henblik på planlægning af konkret initiativer, der kan afprøves i praksis. 
Dette møde er kalendersat til tirsdag d.29. marts 2022. 
 

Ud over samarbejdet mellem SIND og Furesø kommune blev også inddragelsen af kommunens 
frivillighedscenter drøftet. Her er der allerede et konstruktivt samarbejde med afdelingen for socialpsykiatri 
og udsatte borgere og her indtænkes fremadrettet SIND i et TRIO-samarbejde, der kan hjælpe med at løfte 
alle parter. I forlængelse af mødet d. 29. marts 2022 vil Frivillighedscenteret inviteres med til 
næstkommende samarbejdsmøde. 
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning 



 

 

 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet bifalder initiativet med afholdelse af dialogmøde mellem SIND og forvaltning og ser gerne 
denne samarbejdsform bredt ud til at omfatte flere interesseorganisationer. Efter en kort drøftelse beslutter 
Handicaprådet at opfordre medlemsorganisationer af DH Furesø til at tage kontakt med forvaltningen om 
lignende dialogmøder for at etablere en fælles forståelse for borgerens behov og dermed etablere et stærk 
grundlag for et styrket samarbejde.  
 
Handicaprådet ønsker at følge op på emnet om 6 måneder og få orientering om læringen af forløbet og en 
eventuel styrkelse af Frivilligcenterets rolle i koordination mellem det frivillige arbejde og kommunens 
indsatser. 
 

7. Orientering om Koordineret Borgerindsats/v. Centerchef Charlotte Kruse Lange fra Center for 
Børn og Voksne 

 5 min 

 Sagsfremstilling: 
Furesø Kommune har tidligere deltaget i frikommuneforsøget ”Sammenhængende Borgerindsats”, som har 
vist gode resultater. 86 ud af de 146 mest udsatte borgere i kommunen har ikke længere brug for 
kommunens hjælp. 40 borgere er kommet enten i job eller under uddannelse, mens andre har fået tilkendt 
førtidspension eller på anden måde fået en afklaring på deres tilværelse. Forsøget har vist, at kommunen er 
lykkes med at samarbejde på tværs af forvaltningsområder og dermed hjælpe flere socialt udsatte borgere 
videre til at forsørge sig selv og have en stabil hverdag.  
 
Nu er ambitionen, at metoder og erfaringer fra frikommuneforsøget ”Sammenhængende Borgerindsats” 
udbredes til alle velfærdsområder i kommunen. Vi kalder ”Sammenhængende Borgerindsats version 2.0” for 
”Koordineret Borgerindsats”. 
 
Med ”Koordineret Borgerindsats” er kommunens ambition, at borgerne skal opleve, at det er mere enkelt at 
være i kontakt med kommunen, og at kontakten foregår inddragende og respektfuldt. Løsninger skabes i 
samarbejde og borgerens ønsker til eget liv er afsæt for løsningerne. I arbejdet vil der være særligt fokus på, 
at borgeren oplever sig hørt og inddraget, og at borgeren oplever et koordineret og helhedsorienteret forløb. 
 
Udbredelse af metoden består af to dele. For det første skal metoden implementeres i sagsbehandlingen i de 
relevante centre, og tværfaglige procedurer og beslutningsprocesser skal tilpasses. For det andet etableres et 
nyt internt koordineringsforum, Borgerkonference, hvor særligt komplekse sager drøftes og koordineres. 
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med, at ”Sammenhængende 
borgerforløb” er blevet erstattet af ”Koordineret borgerforløb”, som går bredere ud i kommunen. 
 

8. Planlægning af borgmestermødet – forslag til punkter/v. Sine Holm  10 min 

 Sagsfremstilling: 
Handicaprådet skal drøfte og aftale, hvilke emner som rådet ønsker at drøfte med Borgmesteren den 2. juni 
2022. 
 

 Formandens indstilling: 



 

 

Formanden indstiller, at Handicaprådet drøfter og aftaler, hvilke emner som skal på dagsordenen til mødet 
med Borgmesteren den 2. juni 2022 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet besluttede, at rådet gerne vil drøfte nedenstående med Borgmesteren: 
 

• Mulighed for en øgning af tilgængelighedspuljen, da der pt. er ønsker om projekter for 10 mio. kr.  – 
Handicaprådet vil samtidig invitere Flemming Meilby 

• Hvordan Furesø Kommune aktivt kan arbejde for at mennesker med handicap kommer i arbejde. 
 

9. Orientering om invitation til stormøde 8.6.2022 med Dorthe Birkmose ”Forråelse i socialt 
arbejde”/v. Sine Holm 

 5 min 

 Sagsfremstilling: 
Handicaprådet har inviteret Dorthe Birkemose til at holde oplæg om ”Forråelse i socialt arbejde” på et 
stormøde den 8. juni 2022. Byråd, forvaltning, medarbejdere på bosteder, skoler mm. er inviteret til at 
deltage. 
 

 Formandens indstilling: 
Formanden indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. Forvaltningen kommer med forslag til, hvem Handicaprådet 
kan invitere til oplægget. Det blev aftalt, at sekretariatet tager kontakt til formanden og giver endelig 
bekræftelse på dato og tidspunkt, samt oplyser hvor mange personer, der kan deltage. 
 

10. Orientering v. Handicaprådets medlemmer  15 min 

a. Susanne Løcke: 
Kommunernes behandling af handicappede er blevet alvorligt kritiseret, og statsrevisorerne har udtalt, at de 
"...finder det utilfredsstillende, at kommunernes forvaltning af tilbud og ydelser på handicapområdet i 
mange tilfælde ikke overholder serviceloven". Der ønskes en drøftelse af, hvordan denne kritik berører 
Furesø kommune. 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet besluttede at drøfte punktet nærmere i forbindelse med den årlige gennemgang af 
Danmarkskortet. Punktet forventes at blive sat på dagsordenen til møde den 2. juni 2022. 
 

b. Øjvind Vilsholm: 
Forslag til Regulativ for husholdningsaffald er i offentlig høring frem til den 3. april.  
Der er politisk opmærksomhed på de tilgængelighedsmæssige udfordringer for borgere med handicap i 
forbindelse med den nuværende løsning. 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. 
 

c. Karin Beyer: 
Tilgængelighedsproblemer bl.a. ved Bofællesskab Søndersø 
Som opfølgning på diskussion på Handicaprådets møde i efteråret 2021, har CKEA bedt God Adgang om at 
gennemgå tilgængeligheden omkring Botilbuddet Søndersø. Det har endnu ikke været muligt for 
undertegnede at se rapporten, men det forlyder, at der ikke er niveaufri adgang ud til gården, ligesom der er 



 

 

problemer med belægningen på stien rundt om bygningen og ind til de forskellige yderdøre fra gange og fra 
de enkelte boliger. 
 
I 2017 formulerede Furesø Kommune skærpede krav om, at udeområder ved byggeprojekter skal udformes 
med henblik på klimatilpasning og specielt de forventede stigende regnmængder. I den forbindelse 
formulerede Handicaprådet en opfordring til, at man formulerede disse krav på en måde, der ikke 
modarbejder kravene om tilgængelige adgangsveje mellem p-pladser og busstoppesteder og ind til 
bygninger, herunder til boliger.  
 
Henvendelsen førte til et møde mellem undertegnede og en bred kreds af medarbejdere i Center for By og 
Miljø, hvor man blandt andet blev enige om at kræve hård, fast belægning på adgangsveje og stier således, 
at fx kørestolsbrugere kan undgå græsarmering og grus. Man besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde et 
oplæg til et efterfølgende møde om øvrige dilemmaer mellem klimahensyn, bæredygtighed og 
tilgængelighed. Dette oplæg er aldrig kommet og mange af mødedeltagerne er ikke længere ansat i Furesø 
Kommune. 
 
I en periode stillede man i lokalplaner krav om rigtig fast, hård og jævn belægning, men kommunen som 
bygherre efterlever ikke dette længere. DH-Furesøs tilgængelighedsforkæmpere har derfor nu anmodet om 
et møde med Centerchef for Center for By og Miljø, Morten Jepsen. 
 

 Status vedr. tilgængelighed på botilbuddet Søndersø fra Erik Justesen, afdelingsleder for Udvikling og 
Byggeri, Center for kommunale Ejendomme og Anlæg, jf. vedhæftede mail af 5. april 2022: 
Hermed status til Handicaprådets dagsordenspunkt 10.C på møde torsdag d. 7. april 2022.  
 
Vi er i gang med denne principelle sag om tilgængelighed ved adgangsvejen til botilbuddets 2 hovedindgange 
og kan give følgende status i sagen, som i skrivende stund ikke er afsluttet endnu. 
 
Kommunens rådgiver på byggesagen fastholder lovligheden i udførelsen og samtidig har God Adgang v/Ulla 
Kramper vurderet adgangsvejen til de 2 hovedindgange jf. vedhæftede rapport. God Adgang har bedt om, at 
byggemyndigheden tager stilling til slotsgrus på adgangsvejen om det er lovligt eller ikke lovligt, som noget 
nyt siden BR18. Dette pågår lige nu og i den forbindelse er Bolig- og Planstyrelsen involveret. Der er naturligt 
flere parametre i spil i denne sag, som skal have fundet sin balance herunder tilgængelighed, brugernes 
ønsker og bæredygtighed. Kommunen vender tilbage med et endeligt svar så snart sagen er 
færdigbehandlet.  
 
Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på, at Furesø gennem et innovativt partnerskab har bygget et 
Verdensmålshus til DGNB Guld, som Real Dania har støttet økonomisk i forhold til energiløsninger. Et træhus 
fra yderst til inderst, som opvarmes udelukkende med energibesparende varmepumper og med solceller på 
taget. Regnvand opsamles og genanvendes til toiletskyl og neden under alle fliser bruger vi genbrugsgrus. 
Botilbud Søndersø har også indgået i et forskningsprojekt med DBI, hvor der er forsket i nye bæredygtige 
brandløsninger til byggeriet.   
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og besluttede at drøfte punktet nærmere til mødet den 2. 
juni 2022. 
 

 


