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1. Dagens tema
Inklusionsområdet - hvordan går det med omstruktureringen til KIL?
v. Helle Saabye Petersen (17.00-17.45)
Helle fortalte om omlægningen til KIL og det politiske ønske bag omlægningen, om typer af
indsatser for børn og fagpersoner og principperne bag KIL. Helle orienterede om erfaringerne fra
KIL og de fremadrettede overvejelser om en evaluering. Handicaprådet kom med input til
evalueringen. Der er sket en udvikling i de temaer, der er behov for at drøfte nu i forhold til ved
opstarten. Det ses som tegn på, at der er fremdrift i implementeringen. Der er en fleksibel brug af
KIL-ressourcerne. KIL-medarbejderne har deres daglige gang på skolerne, og skolelederne er
opgaveledere. Det har gjort en stor forskel. Der er ligeledes indsatser, som fx skolevægring, der
varetages af KIL-medarbejdere på tværs af skolerne. KIL planlægger at lave en systematisk
opsamling på erfaringerne fra Covid-19. Niveauet for indsatser blev drøftet, og der blev spurgt til,
hvorvidt indsatserne kan begynde forskellige steder på indsatstrappen. HR ønsker at høre mere om
erfaringerne fra KIL, og det vil være relevant, at Helle deltager i et møde i HR omkring jul.
2. Status på tilgængelighed på skoler, dagtilbud og fritidstilbud v. Flemming Meiby Pedersen
(17.45-18.30)
Flemming orienterede om arbejdsgruppen bag tilgængelighedspuljen. Arbejdsgruppen understøtter
arbejdet med at forbedre tilgængeligheden i de eksisterende kommunale ejendomme. Flemming

orienterede om en række projekter, som tilgængelighedspuljen står bag. Flemming fortalte om planer
for cykelparkering ved rådhuset, der kan afholde biler fra at parkere til gene for handicapparkering.
Det er et eksempel på et projekt, der løser et problem med tilgængelighed og samtidig understøtter
andre behov.
Der vil blive udarbejdet en prioriteret liste over behov for at øge handicapvenligheden i kommunens
ejendomme. Handicaprådet ønsker, at listen skal indgå i budgetforhandlinger og listen vil blive
færdiggjort således, at det bliver muligt. Forvaltningen søger om at puljen øges fra 500.000 kr. til
600.000 kr. Diskussionen viste, at der er politisk interesse for at hæve puljen mere, måske til 1 mio.
kr. HR vil arbejde for at tilgængelighedspuljen øges betydeligt.
Der blev spurgt til opfølgning på projekter, som bliver lavet inden for budgettet. Medarbejderne
arbejder på at udnytte God Adgangs registreringer til løbende forbedringer. CKEA skal endvidere
blive bedre til at tænke tilgængelighed ind i nyt byggeri på lige fod med energi, bæredygtighed osv.
CKEA afsætter derfor nu midler til, at der hvert år kan sendes 2 centrale medarbejdere på kursus i
universel design. På nuværende tidspunkt forbedres tilgængeligheden gradvist i eksisterende
institutioner efter konkrete behov hos brugere eller medarbejdere. HR har i et tidligere høringssvar
understreget behovet for, at der sikres god tilgængelighed for nogle af daginstitutionerne i hvert af
kommunens lokalsamfund.
HR var meget tilfreds med Flemmings gennemgang, og man ønsker at invitere ham igen til et senere
møde.

3. Opsummering fra borgermødet 5. marts om overgangen fra barn til voksen (18.30-18.45)
Der blev holdt nogle gode og relevante oplæg. Der var forholdsvis mange borgere og god spørgelyst.
Det er godt, at forvaltning og borgere kan gå i dialog. Det er godt at få erfaring med, at vi vil det
samme. Der er ikke kommet tilbagemeldinger fra borgere. En ekstern foredragsholder fortalte om,
hvordan det er at være forældre. Hun opfordrede til, at hvis man vil have de unge i tale, skal man ud
på skolerne. Det kan også være en mulighed at afholde borgermøde i de fysiske rammer, hvor de
unge er til daglig. Det er en erfaring, vi bør bruge en anden gang. HR kan bidrage med midler til
arrangementer. Vi bør ideudvikle, hvordan vi kan nå længere ud, så endnu flere borgere deltager i
møderne. Lyd og teknik fungerede ikke optimalt. Det bør kunne gøres bedre.
4. Om Borgerrådgiver (18.45-19.00) – se bilag
Det kunne være relevant at få oplægsholdere fra to kommuner til at fortælle Byrådet om deres
erfaringer. Det kan fx være et oplæg forud for Byrådsmøde. Tine undersøger, hvad der er aftalt i
Byrådet. Det er vigtigt, at en borgerrådgiver har relationelle kompetencer og ikke kun juridiske.
Dorthe og Sine udarbejder høringssvar med baggrund i materialet fra Byrådsmødet den 29. april.
Høringssvaret skal være klar inden den 26. juni, hvor der er budgetseminar.

PAUSE (5 min)
5. Nyt fra DH’erne (19.05-19.20)
- Dorthe: Bedre vilkår for pårørende - 5 principper for sociale, sundhedsmæssige og arbejdsmæssige
initiativer
- Karin: Om Farum Hovedgade og de aktuelle anstrengelser for at sikre trafiksikkerhed og samtidig

god tilgængelighed for alle (blinde, svagsynede, bevægelseshæmmede, børn og ældre). Problemet
drejer sig især om Hovedgaden nedenfor Akacietorvet og ved Banktorvet/Frodes Plads.
Marianne orienterede om, at det som borger har været vanskeligt at fremskaffe værnemidler. Der har
været udfordringer med både at få fat i værnemidler men også at skabe forståelse for behovet for, at
også borgere ønskede at bære værnemidler. Der blev svaret, at kommunen har valgt at udlevere
værnemidler til de borgere, der er bekymrede for at få hjælp, men at den beslutning skulle have
været taget hurtigere.
Karin orienterede om, at problemstillingen omkring Farum Hovedgade, som blev rejst i januar ikke
er løst endnu. Dialoggruppen vedr. Hovedgaden har dog peget på en løsning, der kan rette noget op
på problemerne. Der har været besigtigelsesture og stor opslutning til at forbedre forholdene. Der
afventes dog stadigt beslutning fra forvaltningen. HR ønsker, at der politisk støttes op om løsningen.
Øjvind vil spørge til sagen og overveje om problemstillingen skal på udvalgsmøde, og Øjvind og
Karin taler yderligere sammen om problemstillingen.
Dorthe orienterede om materialet om bedre vilkår for pårørende, der kommer fra en række
organisationer. Der arbejdes med det på forskellige niveauer og nogle kommuner udarbejder
pårørende-politik og har ansat pårørende-konsulent. DH opfordrer til at forvaltning og politikere går
sammen om det. Dorthe sørger for, at materialet findes elektronisk og sendes til HR.
6. Nyt fra politikerne (19.20-19.35)
7. Nyt fra forvaltningen (19.35-19.50)
Charlotte:
- Status på håndtering af Covid-19
- Status på Tibbevangen/Hareskovhvile
Der har under hele nedlukningen i Center for Børn og Voksne været særligt fokus på at sikre, at de
udsatte borgere får den nødvendige støtte og hjælp under hensyntagen til de givne retningslinjer. Den
fysiske kontakt med borgere er erstattet med telefon og digital kontakt fx i form af virtuelle møder.
Der arrangeres fysiske møder i de sager/indsatser, hvor omstændighederne kræver det og gerne i det
fri, hvis det kan lade sig gøre.
På børneområdet har der i forbindelse med nødpasning været tæt dialog mellem Center for Dagtilbud
og Skole og Center for Børn og Voksne for hele tiden at vurdere, om der er børn og familier, der har
behov for yderligere støtte.
Status pt. er, at der holdes flere fysiske møder på rådhuset, men der arbejdes også fortsat hjemmefra.
Dag- og aktivitetstilbud og væresteder er fuldt åbnet igen. Lynghuset har skrevet en sang, som man
kan se og høre på deres Facebook side. HR ser positivt på, at der er fundet så mange individuelle
løsninger. Mange opgaver er løst i perioden, men der kan være en pukkel ift. at komme ud på
opholdssteder og institutioner og holde samtaler. Der skal samles op på de gode erfaringer på
bostøtteområdet m.fl., der er kommet under krisen ift. bl.a. virtuelle møder og andre fleksible
løsninger til gavn for målgruppen.

Status på Tibbevangen og Hareskovhvile blev drøftet. Der vil være meromkostninger for begge
renoveringsprojekter. For Tibbevangen vil der være en meromkostning på 3 mio. kr. og for
Hareskovhvile på ½ mio. kr. Begge steder har vist sig at være svære at indrette optimalt indenfor
bygningernes givne rammer. Der er i stedet foreslået et nyt byggeri, der skal huse målgrupper fra
begge steder i fysisk adskilte botilbud. Forvaltningen er opmærksomme på, at det vil stille nogle
særlige krav til byggeriet. Et nyt byggeri vil kunne gøres mere fleksibelt ift. fremtidige behov. Der
har været en gennemgang af forskellige grunde ud fra en række kriterier, og der peges på tre
matrikler. HR oplever, at de er blevet sent inddraget i processen. Dorthe har drøftet planerne med
lederne af de kommende botilbud. DH´erne italesatte vigtigheden af, at der bygges på en måde, som
gør det muligt at adskille målgrupperne fuldstændig fra hinanden. De diagnoser borgerne har, er
komplekse, og målgrupperne kan påvirke hinanden negativt. Erfaringer fra andre kommuner viser, at
det kan være svært, men det nævnes også, at det vil være muligt for en dygtig arkitekt. DH´erne
påpegede, at det kræver, at der er økonomi til det. Forvaltningen nævnte, at nogle af boligerne er
afklaringsboliger, og at borgerne vil bo der for en kortere periode. Der vil i visitation være fokus på,
at dem der visiteres til boligerne skal kunne bo på stedet, sådan som det er indrettet. DH´erne
nævnte, at Hareskovhvile ligger et godt sted, og at grunden ved Kirke Værløsevej, kan blive et godt
sted for autister.
UDF sager:
- Orientering om høring af servicestandarder
- Orientering om magtanvendelse
- Orientering om Socialtilsyn
Forvaltningen orienterede om, at servicestandarder på handicapområdet for børn er på udvalgsmøde i
UDF i juni og efterfølgende sendes i høring i HR.
Forvaltningen orienterede om, at UDF fremadrettet vil få en orientering om magtanvendelser på
børneområdet ligesom USS får det på voksenområdet. Denne gang orienteres der om
magtanvendelser for 2018 og 2019. I 2019 var der 34 magtanvendelser fordelt på 4 borgere. Der var
31 magtanvendelser overfor den samme borger. Der arbejdes på at finde et mere egnet tilbud til
borgeren. I 2018 var der 25 magtanvendelser fordelt på 8 borgere. Der var 17 magtanvendelser
overfor den samme borger. Borgeren blev flyttet til et andet anbringelsessted, og der har ikke været
magtanvendelser siden.
På voksenområdet har der været 36 magtanvendelser i 2019, med 15 magtanvendelser på den samme
borger. Antallet af magtanvendelser på borgeren er faldet fra 23 i 2018 til 15 i 2019. Der er stor
opmærksomhed om borgerens trivsel og VISO er inddraget.
Socialtilsynet har gennemført tilsyn på kommunens botilbud og alle er godkendt. I rapporterne bliver
det nævnt, at der har været arbejdet systematisk med opmærksomhedspunkter fra sidste tilsyn, og at
der udarbejdes handleplaner for det fremadrettede arbejde.
Annelia:
- Status med særlig fokus på Corona på sundhed og ældreområdet
USS sager:
- Orientering om Budgetopfølgning I

-

Orientering om genåbningssagen
Orientering om sagen vedr. boliger til borgere med særlige behov

På ældreområdet er genåbning langsomt i gang. Der er sendt en anmodning om at få lov til at åbne
mere op for besøg. Borgere der bor hjemme er kommet i dagtilbud for at undgå behov for aflastning.
CSS er i gang med at undersøge muligheden for, at borgere, der er visiteret til seniorboliger, kan
visiteres til ældrevenlige og handicapboliger i stedet for. Borgerne er kontaktet. Der skal laves en
analyse af, hvad borgerne har af behov fremadrettet.
HR plejer at få oplæg om budgetkatalog, før det sendes i høring i slutningen af august. Forvaltningen
vil komme med forslag til datoer for et møde, hvor budgetkataloget kan præsenteres.
8. Planlægning af borgmestermødet (19.50-20.00 min)
Det blev besluttet, at borgmestermødet rykkes til senere på året. HR ønsker at drøfte boliger og
tilgængelighed med borgmesteren til mødet i august. Sine undersøger mulighederne. Der vil komme
et ekstra møde i HR til efteråret.
9. Evt.

