
   

 

 

 

 

Referat 

Forum Handicaprådsmøde 

Tid 24. januar 17-19.30 

Sted Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse   

Deltagere Dorthe Stieper, DH  

Karin Beyer, DH 

Marianne Rosenvold, DH, stedfortræder 

Sine Holm, DH, formand 

Bettina Ugelvig Møller, Byrådet 

Niels Bjerre Degn, Byrådet, stedfortræder 

 

Fleming Sommer, Chef for jobcenteret, stedfortræder 

Charlotte Kruse Lange, Centerchef for CBV 
 

Sekretær   Henriette Hede Kaas 

Afbud Rasmus Frimodt, DH 

Carsten Svensson, Byrådet 

Helle Vallentin, Byrådet 

Matilde Powers, Byrådet 

Annelia Fähnrich Jensen, Centerchef for CSS 
 

Bilag  

 

Dagsorden 

1. Høringssvar vedr. ny Sundhedsaftale (30 min)  

Marianne Fels fra CSS deltager 

2. Temadrøftelse om overgang fra barn til voksen med funktionsnedsættelse – fokus på 

de forslag til forbedringer, som blev samlet på fyraftensmødet v. Mette Toft Harder, 

afdelingsleder for Borgere med nedsat funktionsevne (45 min) 

Pause (15 min) 

3. Kort fra DH’erne: (10 min) 

4. Kort fra politikerne (10 min.) 

5. Kort fra forvaltningen (30 min) 

6. Årshjul 2019 – Forbered emner til årshjulet (10 min) 
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Referat 

 

1. Høringssvar vedr. ny sundhedsaftale 

Marianne Fels, sundhedskoordinator i CSS præsenterede Sundhedsaftalen, som har været 

længe undervejs. Præsentationen er vedlagt referatet.  

Kort om Sundhedsaftalen: 

Sundhedsaftalen er den fjerde aftale mellem Region Hovedstaden og 29 kommuner.  

Furesø Kommune er en af ni kommuner i planområde Midt – kaldet klyngekommune. 

Eksempler på tidligere etablerede samarbejder i kommuneklyngen er, ”Vi samler 

kræfterne” og ”Kommunale akutfunktioner ” (SHS-team og Akutteam). Et tværsektorielt 

toårigt projekt, om behandlingen af borgere med apoplexi, kører på tværs af de ni 

kommuner og hospitalerne i 2018 og 2019 i regi af ”Nye og bedre samarbejdsformer” som 

er en prioriteret indsats under Sundhedsaftale 3. 

 

HR kan afgive et høringssvar før den 4. februar 2019. 

Nogle af de punkter som der blev drøftet, var  

- Bedre fysisk tilgængelig og anvendelighed – både på hospitaler, speciallæger og hos 

praktiserende læger.  

- Udstyret på sygehusene skal kunne indstilles til den enkelte borgers behov og det skal 

kunne håndteres af personalet. 

- Lighed skal tænkes bredt. Det sociale spiller også en vigtig rolle, således at alle får lige 

behandling.  

- Vi ønsker at vores kommune arbejder for, at tilgængelighedspolitikken medtænkes i 

sundhedsaftalen. 

Det blev besluttet, at kommentarer til høringssvaret fra HR’s medlemmer sendes til Sine 

Holm. 

 

HR konstaterede med beklagelse, at der ikke er nogen instans, der holder region og 

kommune ansvarlig for opfyldelsen af de fine hensigtserklæringer og aftaler i 

sundhedsaftalen såvel som samarbejdsaftaler.  

Endvidere gav HR udtryk for, at det er vigtigt, at der arbejdes med sammenhæng i 

overgange mellem behandlingen i regionen og rehabiliteringen i kommunen. Det gælder 

også koordinering mellem behandlingen på forskellige hospitalsafsnit eller opfølgning hos 

forskellige instanser, så borgeren ikke bliver kastebold og overlades koordineringsansvar i 

en sårbar situation. 

 

HR gav også udtryk for, at der skal laves klare snitflader af opgaver, og at regionen holdes 

fast på sin rådgivningsforpligtelse ift. til kommunerne, når opgaver sendes videre. 

 

2. Temadrøftelse om overgang fra barn til voksen med  

funktionsnedsættelse v. Mette Toft Harder. 

Mette Toft Harder præsenterede de målsætninger og rammer der i dag er forvaltningens 

grundlag for arbejdet med borgere der nærmer sig det 18. år. Præsentationen er vedlagt 

referatet. 

Mette orienterede om, at der allerede arbejdes med at inddrage erfaringerne fra 

Sammenhængende Borgerforløb for at sikre en sammenhængende og koordinerende indsats 

via frikommuneprojektet – også for de unge. Der er et tæt samarbejde mellem de forskellige 
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forvaltninger for at sikre, at ingen bliver ”tabt” i overgangen fra barn til voksen. Indsatsen 

startes når den unge fylder 16 år. 

Der arbejdes efter kompleks lovgivning, hvorfor det er socialrådgivere eller 

socialformidlere der er ansat i børne- og voksenområdet. Endvidere arbejdes der efter 

Furesø Kommunes ”Principper for samarbejde og aftaler”, samt ”De 6 ledetråde”. 

 

HR drøftede oplægget og vurderede hvordan den nuværende forvaltningspraksis udmøntes. 

Alle er enige om at intentionerne i oplægget er gode og rigtige. Det blev bemærket, at nogle 

borgere med komplekse problemstillinger, fortsat oplever mangel på koordineret 

sagsbehandling. 

 

Hovedtemaet på fyraftensmødet den 27. september 2018 var kommunikationen mellem 

borgere med handicap, særlige behov og Furesø Kommune, samt udfordringer knyttet fra 

overgang fra barn til voksen.  

HR ønsker at forvaltningen arbejder videre med output fra workshoppen, og at der skabes et 

reelt produkt som kan deles via avis eller hjemmeside. 

 

HR gav udtryk for, at de nuværende initiativer i forvaltningen, suppleret med input fra 

fyraftensmødet vil skabe et godt fundament for ligeværdig dialog mellem borger og 

forvaltning. 

 

HR ønsker senere på året at gentage modellen med et fyraftensmøde, hvor borger, politiker 

og forvaltning i fællesskab giver input til optimering af samarbejdsrelationer. 

 

Det blev aftalt at forvaltningen vender tilbage med konkrete arbejdspunkter og tiltag for at 

forbedre mødet, dialogen, rådgivningen og behandlingen af borger og familien ved 

overgangen fra barn til voksen.  

 

3. Kort fra DH’erne 

Karin Beyer og Lotte Pehrsson fra DH har holdt møde med Egil Hulgaard og Lene Bang, 

hhv. formand og næstformand for Udvalget for Byudvikling og Bolig (UBB). Formålet var 

at beskrive det arbejde som udføres i DH-Furesø om de konkrete tilgængelighedssager og i 

HR med de mere overordnede spørgsmål. Flere konkrete eksempler blev omtalt og desuden 

introduceredes begrebet ”universelt design” som lægger vægt på udformning af byrum og 

bygninger så de bliver anvendelige og tilgængelige for alle. (Det betyder fx at man tænker 

på ligeværdige forhold for alle - mennesker med handicap, ældre mennesker, børn, personer 

med læsevanskeligheder, mennesker med kufferter, indkøbsvogne osv. og altså ikke alene 

en bagindgang til kørestolsbrugere). 

I den forbindelse foreslog DH’erne, at man sikrer sig at der er dokumenterede 

kvalifikationer i universelt design repræsenteret i de rådgivende arkitektudvalg, der i 

fremtiden skal inddrages ved større projekter. Egil Hulgaard bad DH-Furesø om forslag til 

arkitekter, der opfylder dette krav. DH har indsendt oplysninger om 3 arkitekter, der også 

har taget SBi’s efteruddannelse i universelt design, og som alle er interesserede i 

opgaven.  Efterfølgende er det dog lidt usikkert, om forvaltningen vil lægge vægt på 

universelt design.  

 

HR har tidligere godkendt en arbejdsdeling, hvor tilgængelighedssager med generelt og 

overordnet indhold behandles i HR, mens specifikke og konkrete enkeltsager behandles af 
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DH-Furesøs tilgængelighedsgruppe med Karin Beyer som tovholder. Dette er bl.a. 

begrundet i de snævre tidsfrister, der ofte er et vilkår, og de ”tekniske” forhold, som skal 

inddrages. Det blev aftalt, at denne aftale bliver gentaget i en lille skrivelse fra HR’s 

formandskab, som dokumentation over for udvalgene og forvaltningens forskellige 

afdelinger.  

 

Desuden blev det aftalt at HR’s medlemmer løbende orienteres gennem udsendelse af mail 

med et resumé af sagerne og kopi af de høringssvar som DH’s tilgængelighedsgruppe evt. 

indsender. Når det er mest praktisk udsender Karin Beyer disse oplysninger direkte til 

Rådets medlemmer samt til Henriette Kaas mhp. arkivering. 

 

Dorthe Stieper oplyste, at DH hvert år udvælger en Furesøborger. Bjørn fra Fontænehuset 

blev kåret som årets borger i 2019. Bjørn var på vej på pension, men kunne ikke sige nej til 

at varetage opgaven med at få trykkeriet op at stå som en socialøkonomisk virksomhed.  

Dorthe spurgte ind til det gratis psykologtilbud til unge ml. 18 og 20 år, som lider af angst 

eller depression og hvad med de unge, som ligger uden for målgruppen? 

Forvaltningen oplyste, at tilbuddet kører som en forsøgsordning efter Sundhedsloven, og at 

det er egen læge, der skal foretage henvisningen. Kommune har en anonym rådgivning for 

unge mellem 13 og 25 år. 

 

Sine Holm berettede, at hun og Karin er i følgegruppen om udvidelsen af plejecenter 

Lillevang.  

Sine arbejder også på en årsrapport, som sendes ud til kommenteringen. 

 

4. Kort fra politikerne 

Bettina Ugelvig Møller fortalte, at i forhold til de to botilbud der er på vej, er der politisk 

fokus på, at mennesker med handicap også bliver ældre. En af viklerne er, at sikre at de 

ansatte i botilbuddene også kan pleje/hjælpe borgere med funktionsnedsættelse. 

Endvidere fortalte Bettina, at politikerne vil blive forlagt forskellige budgetanalyser. Der er 

bl.a. fokus på kommunens høje udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.  

 

5. Kort fra forvaltningen 

Flemming Sommer fortalte på Annalias vegne, at der arbejdes på et beslutningstema om 

udbygning af Plejecenter Lillevang med 50-70 boliger i etaper. Der har været input til 

projektet, hvor forvaltningen peger på, at 70 boliger vil være den optimale opnormering. 

Endvidere er der et beslutningstema, om at udvide med 10 midlertidige plejeboliger indtil 

Lillevang er bygget færdigt.  

Charlotte Kruse Lange orienterede om, at der på det kommende udvalgsmøde i UDF den 

5.2.2019 vil blive fremlagt en afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 3.4 om en 

styrket forbyggende indsats.  

 

6. Årshjul 2019 

Vi har 6 møder i år og et borgmestermøde. Vi har aftalt følgende temadrøftelser på de næste 

4 møder: 

 14. marts: Forebyggelse og opfølgende indsat ift. familier og børn og unge med 

psykiske diagnoser og særlige behov 

 23. april: Beskæftigelse til mennesker med fysiske og psykiske 

funktionsnedsættelser" 
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 22.august: Boligstrategi 

 31.oktober: Opstart af oplæg til workshop om kommunikation på oksen/handicap 

området, skal kobles med visitation/hjemmeplejen.  
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