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1. AFBUD FRA FOREDRAGSHOLDER Dagens tema
Furesø kommunes tiltag indenfor webtilgængelighed v/ Stine Boeck
Punktet kommer på dagsordenen på et senere tidspunkt.
2. Opfølgning på gennemgang af visitationen v. Sanne Hansen, leder af visitationen
HR ønsker en fordybelse i dokumentet, der blev udarbejdet i den forbindelse med spørgsmål og svar
til mødet d. 31. oktober.
Punkt 2) demonstration af processen, dvs. hvordan man finder frem til erklæringen på hjemmesiden
og de næste trin frem til at borgeren modtager afgørelsen.
Endvidere tal for hvor mange tro og love erklæringer der blev benyttet i 17,18 og 19.
Punkt 4) fordybelse i modellen, en demonstration af en testcase i fællessprog 3’s
funktionsevnevurdering med de 30 forhold.
Punkt 5) opfølgning på møde planlagt d. 13. januar mellem Annelie/Charlotte samt Karin og Sine.

Sanne Hansen gav svar på spørgsmålene og andre områder, som hun vurderer, giver mening for HR
at kende til og HR stillede spørgsmål.
Muligheden for anvendelse af ”tro og love erklæringer” ved udskiftning af hjælpemidler gælder i
princippet for alle hjælpemidler bevilget efter SSL § 112, men har hidtil mest været omtalt i
forbindelse med kropsbårne hjælpemidler. Det afgørende trick er, at man skal scrolle langt ned på
siden til det bliver muligt at markere, at der er tale om genbevilling.
HR drøftede muligheden for at finde oplysningerne på hjemmesiden og via borger.dk. HR overvejer
i samråd med Seniorrådet at orientere om mulighederne for at tilgå oplysningerne.
Karin Beyer og Sine Holm har holdt møde med forvaltningen om visitation til ældre- og
handicapboliger. Det var et godt møde og HR er glade for forvaltningens opbakning. Visitering til
bolig kan evt. være et temamøde og give HR en større viden, således at HR kan hjælpe borgere, der
henvender sig.
Der er behov for flere større boliger til familier med handicappede familiemedlemmer. HR opfordrer
til, at der sættes fokus på behovet f.eks. i forbindelse med udarbejdelsen af en ny boligpolitik.
PP-præsentationen af visitationen sendes til HR umiddelbart efter mødet.
3. Orientering om Furesø kommunes brug af eksterne konsulenter i arbejdet med at sikre
overensstemmelse mellem behov, bevilling og pris
HR gav udtryk for, at der var tilfredshed med den respons, der blev givet til HR i december.
Tine Gram, Charlotte Kruse Lange og Margit Wendelboe Petersen orienterede om baggrunden for, at
der arbejdes med at sikre overensstemmelse mellem behov, bevilling og pris, hvorfor den
pågældende konsulent blev valgt, og hvordan konsulenten har bistået forvaltningen. Rådgiverne har
fokus på borgerens behov, men der kan mangle viden om, hvordan et botilbud er organiseret og
dermed, hvordan en kontrakt med et botilbud kan udarbejdes. Den eksterne konsulent kan bistå i
udviklingen af de kompetencer. Forvaltningen ønsker fremadrettet at bruge den pågældende
konsulent til at rådgive og til kompetenceudvikling af medarbejderne, men ikke som en direkte part i
forhandlingerne.
Borgerne i de udvalgte sager er ikke blevet orienteret, idet forhandlingerne er en drøftelse mellem
forvaltningen og leverandørerne i forhold til sammenhængen mellem behov, indsats og takst.
Såfremt gennemgangen af de enkelte sager medfører en ændring i vurderingen af borgerens behov
eller i borgerens handleplan, vil borgeren blive inddraget i sagsbehandlingen. HR ønsker, at borgerne
på listen var blevet orienteret, da de erfarer, at det har skabt utryghed blandt nogle borgere og
pårørende. Borgernes utryghed kan betyde, at nogle borgere ønsker aktindsigt. HR ønsker, at
erfaringerne fra denne sag bliver brugt i kommunikationen til borgerne fremadrettet.

Der blev spurgt til en ekstern konsulents adgang til personfølsomme oplysninger og borgerens
retssikkerhed. Konsulenten har underskrevet en fortrolighedsaftale, og det er blevet kontrolleret, at
hun ikke har været inde i andre sager end dem, der er blevet trukket ud.
Der blev givet udtryk for, at pårørende har det samme fokusområde som kommunen – at borgeren
får den indsats, som vedkommende har behov for, og som kommunen betaler for.
Det blev besluttet, at HR sender en pressemeddelelse ud, der orienterer om sagen. Forvaltningen
udarbejder et udkast, der sendes til Handicaprådet.
Den udsendte (anonymiserede) oversigt over de 28 udvalgte sager blev forklaret.

4. Arbejdsprogram for 2020, brainstorm om temadrøftelser, oplæg fra eksterne foredragsholdere
samt borgerinddragende møder
Øjvind og Sine lægger den første plan for årets møder.
Følgende emner/temaer blev foreslået:
o Oplæg v. VIVE-forskeren Marie Røgeskov. Marie ved en masse om botilbud
o Inklusionsområdet, hvordan går det med omstruktureringen til KIL?
o BPA-ordning. Oplæg v. Mette Harder, der skal give HR en viden om BPA, fx baggrunden
for at der ændres i BPA, tildeling af BPA, overgang fra selvhjulpen til BPA. Forud for
oplægget ønsker HR at stille spørgsmål og at få nogle tal. Det kan efterfølgende blive til et
borgermøde.
o Fri-kommuneforsøget. Der foreligger en evaluering i august. Der kan evt. afholdes et
borgermøde, med visning af blandt andet de videoer, der er lavet.
o Status på tilgængelighed på skoler, dagtilbud og fritidstilbud.
o Velfærdsteknologi på Jonstrupvang. Indblik i deres brug af velfærdsteknologi. HR kan evt.
besøge Jonstrupvang.
o Tvangsfjernelser i forbindelse med Statsministerens nytårstale. Astrid Krag kan evt.
inviteres til borgermøde om sine tanker om at flere børn bliver anbragt tidligere. Forældre til
børn med handicap kan opleve, at de bliver så slidte, at der sættes spørgsmål ved deres
forældreevne. Det kan være både som tema eller som et oplæg ud fra definerede spørgsmål
fra HR. Temaet/punktet kan have fokus på, hvad man gør som forældre, hvis man ikke føler
sig hørt, eller hvis man ønsker at få sit barn udredt. Herunder kan der være oplæg om tidlig
opmærksomhed og diagnosticering og dagtilbuds arbejde med tidlig opsporing.
o Samarbejdet med de frivillige organisationer.
Sine opfordrer til, at HR skriver til hende, hvis der er flere ideer til årets arbejde.
5. Nyt fra DH’erne
Karin orienterede om, at der er taget initiativ til tættere dialog med forvaltningen om

tilgængelighedsspørgsmål. Det opleves, at der gennemføres forandringer, der ikke er aftalt, og at der
ikke er en tilstrækkelig åben dialog, om de beslutninger der tages.
HR er inviteret til indflytningsfest i de nye lokaler for hjemmeplejen/sygeplejen og til
handicaprådenes dag.
Movias mobilitetsplan præsenteres med mulighed for høring. Giv en melding til Sine, hvis man vil
med.
6. Nyt fra politikerne
Bettina orienterede om, at der er afsat midler til, at Solvangskolen kan blive tilgængeligt for et barn,
der har ændrede behov i forhold til at kunne komme rundt på skolen.
§11, stk. 4 udvalget om mangfoldighed på skolerne har afholdt workshop om fordeling af børn på
skolerne. Temaet har ligeledes været drøftet på samrådsmøde om specialtilbud. HR ønsker, at kunne
komme med nogle anbefalinger. Temaet kan evt. indgå i HR´s temadrøftelsen om inklusion.
Øjvind orienterede om, at der vil komme et bisidderkorps, der kan benyttes af borgere, der ønsker at
have bisidder med i Jobcenteret.
DSB foreslår ændringer på S-banen så ikke alle tog kører helt til Værløse og Farum, hvilket
kommunen har reageret på.
7. Nyt fra forvaltningen
På næste møde i USS og UDF er der en sag på om revision på det specialiserede børne- og
voksenområde 2019. Revisionen har ikke fundet fejl i de 39 udtagede sager.
Der skal udpeges en repræsentant fra HR, der kan deltage i følgegruppen i forbindelse med
etablering af nye afklaringsboliger på Hareskovhvile.
Syvstjernevænge afventer undersøgelse af jordbundsforhold.
Der er udarbejdet et katalog ”Bliv trygt gammel i Furesø”. Der er trykt 500, der deles ud til
biblioteker, frivillighedscenteret og aktivitetscenteret. Kataloget kommer ligeledes på nettet.
Sundhedsområdet har brug for input til deres arbejde fra HR? Sine og Annelia skriver sammen om,
hvordan det kan ske.
8. Evt.
Intet.

