
 

 

Dato 19. januar 2023 
Mødelokale Multisalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse 
Tidspunkt kl. 17.00-19.30 
 
Deltagere 
 
DH Byrådet Forvaltningen 
Karin Beyer Bettina Ugelvig Charlotte Kruse Lange, Centerchef CBV 
Sine Holm, formand Hasan Yilmaz Dorte Kirkebæk, referent 
Susanne Løcke Jesper Larsen  
 Helle Valentin, stedfortræder  

 
Afbud Gæster 
Øjvind Vilsholm, næstformand Jesper Højgaard, fagkoordinator Jobcentret 
Vibeke Krohn, borgerrådgiver Stig Marcussen, fagchef Jobcentret 
Rasmus Frimodt Nicolai Kragh Petersen, Kommunaldirektør 

 
Bilag 
- Invitation og evaluering af 

”Vi er alle pårørende 
- Notat høring af 

urologiprodukter 

 
Dagsorden og referat 
 

1.  Orientering fra Jobcentret: Samarbejde med DHF om flere borgere med funktionsnedsættelse i 
beskæftigelse 

 30 min 

 Sagsfremstilling: 
DHF, Jobcenter Furesø, Jobcenter Skanderborg og Jobcenter Rebild fik projektmidler fra STAR (Styrelsen for 
arbejdsmarked og rekruttering) til udvikling af metode/arbejdsgange for at få flere borgere med 
funktionsnedsættelse i beskæftigelse i projektperiode hen over årene 2021 og 2022. 
Udgangspunktet for Jobcenter Furesø var, at man udsøgte 75 borgere, som stadig var orienteret mod 
arbejdsmarkedet, med en funktionsnedsættelse uanset forsørgelsesbaggrund. 
Indsatsen fik 45 borgere i beskæftigelse og samarbejdet med lokale virksomheder blev styrket og et 
ledermentornetværk blev etableret. 
En medarbejder fra forvaltningen giver på mødet en mundtlig orientering om metodik mv. 

 

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

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet fandt projektet og resultaterne meget inspirerende og positive. Rådet tog orienteringen til 
efterretning og inviterede Jesper Højgaard og Stig Marcussen til at komme igen og give en status senere på 
året. 

 
2. Handicaprådet hilser på Furesø Kommunes nye kommunaldirektør  30 min 

 Sagsfremstilling: 



 

 

Handicaprådet har inviteret Furesø Kommunes nye kommunaldirektør Nicolai Kragh Petersen for at rådet og 
kommunaldirektøren kan hilse på hinanden. 
 

 Handicaprådets og kommunaldirektørens drøftelse: 
Kommunaldirektøren præsenterede sig selv og drøftede det kommende arbejde med sundhedsklynger med 
Handicaprådet. 
 
Handicaprådet inviterede kommunaldirektøren til at deltage i et kommende Handicaprådsmøde for at drøfte 
arbejdet med sundhedsklynger nærmere. 
 
Sine Holm betonede borgerrådgiverens vigtige rolle i forhold til borgerne og opfordrede 
kommunaldirektøren til at understøtte, at der også i fremtiden er en borgerrådgiver i kommunen. 
  

3. Evaluering af synligheds arrangement ”Vi er alle PÅRØRENDE – også DIG” på Farum Bytorv den 
14. januar 2023 

 15 min 

 Sagsfremstilling: 
Arrangementet ”Vi er alle PÅRØRENDE – også DIG” blev afholdt på Farum Bytorv lørdag 14. januar 2023. 
Borgerrådgiver Vibeke Krohn og Borgmester Ole Bondo Christensen deltog bl.a. i arrangementet. Furesø 
Handicapråd har taget initiativet til arrangementet og har invitereret DH-Furesø med som arrangør. 
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet evaluerer arrangementet. 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet evaluerede arrangementet og var enig om, at det var en succes. Læringspunkterne er til 
næste gang, der skal holdes et lignende arrangement, at der skal laves en plan over, hvor bordene står, og 
det skal tydeligere angives med skilte og bannere, hvem der er repræsenteret ved bordene. 
 
Der var enighed om, at arrangementet kan gentages. 
 

 PAUSE  15 min 

  

4. Årshjul – fokusområder for 2023 og videre frem  25 min 

 Sagsfremstilling: 
Handicaprådet drøfter, hvilke områder og emner rådet vil beskæftige sig med i 2023 og de kommende år. 
 

 Handicaprådets foreslog: 
Handicaprådets medlemmer foreslog at arbejde med følgende emner i 2023: 
 

• Børn og unge med psykiske udfordringer i kommunens skoler og daginstitutioner 

• Tilgængelighed i naturen 

• Kommunens økonomiske udfordringer – en fælles forståelse, herunder hvordan HR kan arbejde med 
udfordringerne (Jesper Larsen og Hasan Yilmaz laver et oplæg til marts mødet)  

• Introduktion til Handicap konventionen (fx Jeppe Kerckhoff fra DHF) 

• Møde mellem borgere og forvaltningen, model som tidligere, nu om erfaringer med BPA 

• Visitationen (CSS), kontakt, kommunikation og sagsbehandlingstider 

• Paneldebat om status på kommunens gruppetilbud med Per Christensen, en leder af en af 
kommunes gruppeordninger og en formand for en skolebestyrelse  

• Pårørende - facilitere forum for at pårørende kan ventilere for frustrationer og udfordringer 



 

 

• Aldring 

• Forråelseskultur – hvordan kan Handicaprådet følge op på foredraget fra Dorthe Birkmose  

• Invitere Bedre Psykiatri til et møde for at blive informeret om deres arbejde 

• Velfærdsteknologi – besøg på KCX (laboratorium for lys og velfærdsteknologi) i Ballerup 
 
Rådets medlemmer opfordres til at indsende eventuelle yderligere forslag til formanden. 
 

5. Høring om udbud om urologiprodukter 5 min 

 Sagsfremstilling: 

SKI er i gang med en udbudsrunde vedrørende urologiprodukter. SKI har sørget for brugerinddragelse af 
Kontinensforeningen og Prostatakræftforeningen PROPA, RYK - Ryg-marvsskadede i Danmark, 
Scleroseforeningen og Dansk Handicapforbund har blandt andet været med til at udpege repræsentanter 
for brugerne, ligesom SKI selv har opsøgt brugere via opslag på Facebook. Disse brugerrepræsentanter har 
SKI inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af kravsspecifikationer og tilbudslister. 
Handicaprådet skal påse, at den korrekte procedure er overholdt. 

 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet påser, at proceduren er overholdt. 

 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet bemærkede, at proceduren er overholdt. 
 

6. Orientering v. Handicaprådets medlemmer 30 min 

 Sagsfremstilling: 
DH, politikerne og forvaltningen orienterer om nyt. 
 

6.a DH 
Karin Beyer orienterede om, at hun havde været til et møde med den nye centerchef for By og Miljø, og at 
centerchefen var åben for at drøfte tilgængelighedssager. 
 
Sine Holm orienterede om, at Handicaprådet havde skrevet årsberetning for 2022, som indeholdt en 
gennemgang af rådets arbejde i 2022. 
 

6.b Politikerne 
Bettina Ugelvig orienterede om, at kommunen har afsat penge til at etablere et tilbud ved Hjortøgaard 
målrettet naturpleje i forbindelse med særlig sårbare grupper, som kan gøre noget godt i forhold til at 
hjælpe de sårbare videre i livet. 
 

6.c Forvaltningen 
Charlotte Kruse orienterede om, at hun har fået nyt arbejde som vicedirektør i ’Den Sociale Virksomhed’, og 
at hun stopper med udgangen af måneden. 
 

 
 
 
 


