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Bilag 
Bilag til punkt 1 – Furesø Fritidsvejledning_Handicaprådet 
Bilag til punkt 2 – Tilgængelighed – Oversigt over registrerede behov opdateret 
Bilag til punkt 3 – Tilgængeligt byggeri generelt 
Bilag til punkt 2 og 3 – Præsentation til handicaprådsmøde 
Bilag til punkt 5 – Danmarkskortet 2021 

 
Dagsorden og referat 
 

1.  Orientering fra Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv v. fritidsvejledere Josefine Needham 
Jørgensen og Karsten Rasmussen om samarbejdet med kommunens foreninger og tilbud til 
handicappede, samt om det tværkommunale samarbejde 

 30 min 

 Sagsfremstilling: 
Furesø Fritidsvejledning (FV) støtter børn og unge i alderen 6 til 29 år til at blive en del af foreningslivet i 
Furesø Kommune. FV har et særligt fokus på sårbare familier, herunder børn og unge med handicap. 
 
Samarbejdspartnere 
Samarbejdsaftaler er indgået med udvalgte foreninger om inklusion af børn og unge som ikke er en del af 
foreningslivet, inklusiv børn og unge med handicap. Foreningerne er valgt på baggrund af særlige 
kompetencer, lyst til at inkludere målgruppen samt en stor efterspørgsel på aktiviteten blandt børnene. 
Foreningssamarbejdet vægtes højt for at ruste foreningerne til bedst muligt at inkludere målgruppen. 
 
Indsatser for at styrke viden og aktiviteter for børn og unge med handicap; 

• Workshop for foreninger i Furesø Kommune med fokus på sårbare børn og unge i foreningslivet. 
Oplæg fra Lars Kruse fra DIF Get2Sport og Rasmus Ærenlund fra Værløse Svømmeklub (oplæg om 
Værløse Svømmeklubs erfaringer og proces med opstarten af deres autisme- og ADHD-hold). 

• FV råder over en inklusionspulje, hvor der senest er givet midler til Værløse Svømmeklub til at 
oprette et svømmehold for hhv. børn og unge med ADHD og Autisme, samt til Farum-Familie-Svøm, 
som ønskede at oprette et udspringshold for børn fra 6-12 år med udfordringer. 



 

 

• Projekt ’Gå til hest’. Projektet henvender sig til psykisk sårbare børn og unge i alderen 9-17 år. 
Børnene kommer fra en udfordret hverdag med problemstillinger som diagnoser og manglende 
skolegang. De kan ikke indgå i et almindeligt foreningstilbud på nuværende tidspunkt.  

 
Fritidsvejledningens arbejde bygger ligeledes på et stærkt internt samarbejde med Familiehuset, Myndighed 
for Børn, Unge og Voksne (Børnehandicap, Voksenhandicap og Psykiatri), skolerne, specialindsatsen Broen 
jobcentret og sundhedsplejerskerne. 
 
Den fælleskommunale Handicapidrætspulje 
Furesø Kommune er en del af Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje. Puljen kan give økonomisk støtte 
til eksisterende foreningers udviklingstiltag og til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge under 25 år 
med funktionsnedsættelse. Det tværkommunale samarbejde arbejder for at give kommunerne mulighed for 
at vise aktivitetstilbud frem for børn og unge med handicap på tværs af kommunerne, så de kan se de 
muligheder som den frivillige idræt rummer i hele hovedstadsområdet. 

 
Folkeoplysningsudvalget 
Folkeoplysningsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe der skal arbejde med at understøtte foreninger, der 
tilbyder aktiviteter for borgere med handicap.  
Det forventes at arbejdsgruppen vil tage udgangspunkt i den definition af handicap, som fremgår af Furesø 
Kommunes Handicappolitik 

 

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

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog sagen til efterretning. 
 
Rasmus Frimodt deltager i den arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget, der skal arbejde med at 
understøtte foreninger, der tilbyder aktiviteter for borgere med handicap. 

 

  

2. Orientering fra Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg om status på 
tilgængelighedspuljen set i lyset af stigende priser på byggematerialer 

 20 min 

 Sagsfremstilling: 

Handicaprådet ønsker en status på tilgængelighedspuljen, set i lyset af stigende priser på byggematerialer. 

 
Med udgangspunkt i FNs handicapkonvention, som skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan nyde 

samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre, har Furesø Kommune 

gennemført en systematisk gennemgang af de mest publikumsrettede ejendomme ud fra en standardiseret 

mærkningsordning. Mærkningsordningen anvendes i forvejen i høj grad af turist-, restaurations- og 

hotelbranchen og er således velkendt af brugerne. 

Forvaltningen udfører et løbende registrerings- og kortlægningsarbejde med fokus på tilgængelighed på 

kommunale ejendomme. Registreringen udføres i tæt samarbejde med Furesø Handicapråd, som deltager i 

statusmøder omkring projektet. Indsatsen sikrer, at de afsatte midler tildeles de af kommunens ejendomme, 

hvor der prioriteres efter at opnå størst effekt fra den registrerede bruttoliste. 



 

 

Efter i flere år at have afsat 0,5 mio.kr. i budget til tilgængelighed er der sat yderligere fokus på 

Tilgængelighed ved kommunens ejendomme, som har betydet at budgettet er løftet fra 0,5 mio.kr til 0,9 

mio.kr. i 2020. 

Samtidig er der fokus på at registrere tilgængelighedsbehovet på kommunens ejendomme, senest på 

daginstitutionsområdet. Det har betydet, at der i august 2022 er gennemført en registrering af mulige behov. 

De registrerede ejendomme kan ses i bilag. 

Prisstigninger og reduceret prisfremskrivning og nye krav i Bygningsreglementet (BR18) i forhold til 

tilgængelighed, brand, energi og bæredygtighed m.m. betyder at der fås mindre for de nu værende 

budgetter og at behovet der med også bliver forøget ved udgangspunkt i priser pr. 2021 4. kvartal. 

 
 Forvaltningens indstilling: 

Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orientering til efterretning og præciserede, at det er to repræsentanter for Danske 

Handicaporganisationer, som deltager i statusmøder omkring det løbende registrerings- og 

kortlægningsarbejde med fokus på tilgængelighed. 

 

  

3. Kommunens ejendomme set i forhold til tilgængelighed. En drøftelse om, hvordan Center for 
Kommunale Ejendomme og Anlæg, Udvalg og Byråd arbejder og indtænker tilgængelighed i de 
forskellige projekter, samt Handicaprådets placering og tilgang til det. 

 30 min 

 Sagsfremstilling: 
Handicaprådet ønsker en drøftelse om, hvordan forvaltningen, herunder Center for Kommunale Ejendomme 
og Anlæg (CKEA). Udvalg og Byråd arbejder og indtænker tilgængelighed i de forskellige projekter på 
kommunens ejendomme, samt Handicaprådets placering og tilgang til det. 
På baggrund af oplæg på mødet d. 15.09.2022 fra CKEA drøftes kommunens håndtering af tilgængelighed på 
kommunens ejendomme (Oplægget fremsendes d. 13.9.2022 til Handicaprådet). 
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet drøfter kommunens håndtering i forvaltningen og politisk, hvad  
angår tilgængelighed ved kommunens ejendomme 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog sagen til efterretning. 
 

  

 PAUSE  10 min 

  

4. Orientering vedrørende redegørelsen om magtanvendelse v. Områdeleder Sanne Maj (Center 
for Sundhed og Seniorliv) og Centerchef Charlotte Kruse Lange (Center for Børn og Voksne)  

 10 min 

 Sagsfremstilling: 
Forvaltningen har henholdsvis den 7. september 2022 orienteret Ældre og Sundhed og Handicap, Social og 
Psykiatri om den årlige beretning for 2021 om magtanvendelse efter Servicelovens §§ 125-136.  
 



 

 

I 2021 er der indberettet i alt 82 tilfælde af magtanvendelser på de specialiserede voksen- og børneområder 
- 44 på børneområdet og 38 på voksenområdet. For alle borgere gælder, at de bor i botilbud uden for Furesø 
Kommune, og Furesø Kommune har handleforpligtigelsen. Enkelte borgere står for en stor andel af 
kommunens magtanvendelser. Særlig på børneområdet hvor 38 magtanvendelser er indberettet på 2 
borgere. Der er arbejdes i begge sager målrettet for at nedbringe behovet for magtanvendelser, 
igennem tæt kendskab til borgerne og fokus på borgernes aktuelle behov. Alle magtanvendelser er godkendt 
og udført i overensstemmelse med bestemmelserne.  
 
På ældreområdet har der i 2021 været 7 sager angående borgere på plejehjem. Sagerne var fordelt på 1 sag 
om et akut indgreb og 6 sager vedrørende forhåndsgodkendelse til anvendelse af fastholdelse med blød sele, 
særlige døråbnere samt låsning og sikring af yderdøre og vinduer. Der ses et fald i indberetningen af 
magtanvendelser i forhold til 2020, hvor der kom helt nye magtanvendelsesregler og fokus på området var 
markant større. Nedlukningen af Danmark i forbindelse med covid-19 menes også at have indflydelse på 
indberetningerne af magtanvendelse, da fokus på brugen af magt ikke var det samme som året før. Dog er 
alle, på nær en indberetning, forhåndsgodkendelser til brugen af magt og dermed gennemgået, inden 
godkendelsen er givet. Derfor kunne de 6 ud af 7 indberetninger ikke være undgået. 
 

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

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. 
 

  

5. Orientering om klagesager fra Ankestyrelsen 2021, samt udviklingen i antallet af klagesager – 
Danmarkskortet v. Områdeleder Sanne Maj (Center for Sundhed og Seniorliv) og Centerchef 
Charlotte Kruse Lange (Center for Børn og Voksne) 

 20 min 

 Sagsfremstilling: 
Social- og Indenrigsministeriet har offentliggjort Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på 
socialområdet. Danmarkskortet for afgørelser truffet i 2021 blev offentliggjort af Social- og 
Indenrigsministeriet den 23. juni 2022. 
 
Danmarkskortet består af tre kort, der viser omgørelsesprocenterne på henholdsvis børnehandicapområdet, 
voksenhandicapområdet og på det samlede socialområde. På kortet for det samlede socialområde indgår 
alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børneområdet og 
voksenområdet samt ældreområdet.  
 
Kortet kan findes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside https://sm.dk/danmarkskort. 
 
Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2021 har behandlet 48 sager i Furesø Kommune inden for 
servicelovens område - 16 på børnehandicapområdet, 5 på voksenhandicapområdet og 20 sager på 
ældreområdet. De resterende 7 sager er servicelovsparagraffer på tværs af børne- og voksenområderne. 
 
I 2021 var den samlede omgørelsesprocent på de sociale områder i Furesø Kommune 25 pct. svarende til 12 
sager. Heraf var 7 sager på det specialiserede børne- og voksenområde og 5 sager på ældreområdet. Det er 7 
procentpoint lavere end landsgennemsnittet og samtidig den laveste omgørelsesprocent i Furesø Kommune, 
siden Ankestyrelsen er begyndt at måle i 2014. 
 
Omgørelsesprocenter:  

https://sm.dk/danmarkskort


 

 

• Det specialiserede børneområde - 13 pct. i Furesø og 36 pct. på landsplan. 

• Voksenhandicapområdet - 40 pct. i Furesø, og 34 pct. på landsplan. 

• Ældreområdet - 25 pct. i Furesø som svarer til gennemsnittet på landsplan. 
 
Danmarkskortet har været behandlet på møde af Ældre og Sundhed den 17. august 2022 og af Handicap, 
Social og Psykiatri den 7. september 2022.  
 

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

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. 
 

  

6. Orientering fra Center for Sundhed og Seniorliv v. Områdeleder Sanne Maj om 
udviklingsarbejdet i visitationen 

 20 min 

 Sagsfremstilling: 
I foråret 2021 oplevede flere borgere og pårørende problemer i kommunikationen med Visitationen. Det 
handlede blandt andet om manglende tilbagemelding til borgeren, oplevelsen af ikke at være inddraget i 
egen sag og at blive talt ned til. En handleplan om bedre samarbejde og kommunikation mellem 
borger/pårørende og medarbejdere i Visitationen blev udarbejdet. Handicaprådet vil blive orienteret om og 
få status på de konkrete punkter i handleplanen. 
  
Områdeleder Sanne Hansen orienterer om udviklingsarbejdet og svarer på eventuelle spørgsmål. 
 

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

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og foreslår, at den i visitationen implementerede 
kommunikationsform JTI, også bliver udbredt til tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen, fx i Center for 
Børn og Voksne. 
 

  

7. Ideer til hvordan vi bruger PR midler til at øge Handicaprådets synlighed i befolkningen  10 min 

 Sagsfremstilling: 
En kort drøftelse, af hvordan HR bruger PR midler til at øge synligheden i befolkningen. Vi har i alt kr. 10.980 
til rådighed i 2022. 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet drøftede, hvordan PR-midlerne skal bruges. Det blev aftalt, at Susanne Løcke undersøger hos 
DH Furesø, om DH Furesø er interesseret i at samarbejde med Handicaprådet om et event på Bymidten i 
Værløse. 
  

  

8. Eventuelt 

 Handicaprådet havde to spørgsmål under den tekniske gennemgang af budget 2023-2026: 
1) Hvad er sagsantallet i dag for medarbejdere på børnehandicapområdet, og hvad bliver sagsantallet, 

hvis området bliver nednormeret med en medarbejder? 



 

 

Charlotte Kruse:  
I dag er der et gennemsnitligt sagsantal på 42 pr. medarbejder, efter en nednormering vil det blive 
ca. 52 sager pr. medarbejder 

2) Tidsplanen for udarbejdelse af BPA håndbogen – hvornår kan Handicaprådet forvente at blive 
inddraget, og hvornår forventer Center for Børn og Voksne, at håndbogen er klar til at blive sendt ud 
til BPA borgerne? 
Charlotte Kruse:  
Center for Børn og Voksne har afventet, at Byrådet godkendte serviceniveauet på 
voksenhandicapområdet. Serviceniveauet blev godkendt 31. august 2022. Center for Børn og Voksne 
vil i oktober/november 2022 invitere Handicaprådet til en teknisk gennemgang af BPA-håndbogen, 
hvor Handicaprådet kan komme med input og ønsker til ændringer. Håndbogen forventes at kunne 
sendes ud lige omkring årsskiftet 2022/2023. 

 
Sine Holm orienterede om, at Handicaprådet havde modtaget en høring om udbud af STU-uddannelse. Aftalt 
at Handicaprådets medlemmer overvejede, om de ville bidrage til udarbejdelsen af et høringssvar. 
 

  

 
 
 


