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1.  Godkendelse af dagsorden 

Acadresag nr. 20/11291 

Beslutning 

 

2.  Meddelelser   

Beslutning 

 

3.  Kommunens praksis ved overgang fra barn til voksen  

Sagsfremstilling 

Handicaprådet ønskede på møde den 28.maj 2020 en drøftelse af kommu-

nens praksis ved overgang fra barn til voksen.  

Gunhild Kirkmand, afdelingsleder i Center for Myndighed og Social Service, 

Charlotte Grimstad, afdelingsleder i Center for Sundhed og Omsorg og Li-

nette Søndengaard, afdelingsleder i Center for Arbejdsmarked og Ydelse ori-

enterer om kommunens praksis med overgangssagerne.  

Beslutning 

 

4.  Håndtering af ”Huslejetilretning på Skelhøj og Bakkehu-
set”  

Acadresag nr. 19/12046 

Sagsfremstilling  

På baggrund af tilsyn efter Almenboligloven er det konstateret, at den nu-

værende aftale mellem kommunen og boligselskabet Venbo har den utilsig-

tet virkning, at komme i strid med lovens hensigter om god økonomistyring. 

En skæv fordeling af udgifter mellem plejeboliger og servicearealer i de al-

mene boliger på Skelhøj og Bakkehuset, har således nødvendiggjort bereg-

ning af en ny fordelingsmodel for udgifter til drift og henlæggelser, som 

sammen med en tidsplan for implementering af modellen blev forelagt poli-

tisk på møder i oktober. 

 

Den 6.oktober 2020 modtog administrationen et høringssvar fra Handicap-

rådet, der blev vedlagt sagen inden behandling i de politiske udvalg.  
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Den 8.oktober 2020 modtog Handicaprådet en besvarelse på fremsendt hø-

ringssvar fra borgmester Karsten Søndergaard og formand for Social- og 

Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen. 

 

Den 15.oktober 2020 fremsendte Handicaprådet et svar til borgmester Kar-

sten Søndergaard og formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst 

Rasmussen bl.a med ønske om, at drøfte håndteringen af sagen på møde i 

Handicaprådet.  

 

 

Beslutning 

 

5.  Danmarkskortet for omgørelsesprocenten  

Acadresag nr. 20/4857 

Sagsfremstilling  

Danmarkskortet viser resultaterne af sager behandlet i Ankestyrelsen fordelt 

på de enkelte kommuner. Formålet er at kunne sammenligne resultaterne 

på tværs af kommunerne og i forhold til landsgennemsnittet. 

 

Da Social- og Indenrigsministeriet den 16. juni 2020 udsendte Danmarks-

kortet, var der nogen medieomtale af omgørelsesprocenter i klagesager.  

  

Der er tre Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Et for 

hele socialområdet, det vil sige hele serviceloven og to for særområderne 

henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet.  

 

 Socialområdet Børnehandicap-

området 

Voksenhandicap-

området 

Landsgen-

nemsnit 

41 % 51 % 46 % 

Egedal 

Kommune 

40 % (169 sager 

fordelt på 137 

borgere) 

45 % (30 sager 

fordelt på 29 bor-

gere) 

52 % (21 sager 

fordelt på 16 bor-

gere) 

Antal borge-

re, der mod-

tog ydelser 

1053 266 99 

Egedal 

Kommunes 

kommentar 

til kortet 

Egedal Kommu-

ne har noteret, 

at vores omgø-

relsesprocent er 

faldet fra 45 % 

til 40 % i 2019. 

Der er på områ-

det arbejdet 

målrettet med at 

Egedal Kommune 

er på baggrund af 

Danmarkskortet 

2017 valgt ud til 

taskforce samar-

bejde, hvilket ak-

tuelt pågår. Det 

ses, at omgørel-

sesprocenten er 

Det ses, at omgø-

relsesprocenten er 

steget fra 32 % i 

2018 til 52 % i 

2019. Denne stig-

ning har givet an-

ledning til en gen-

nemgang af sa-

gerne internt. 
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nedbringe omgø-

relsesprocenten, 

hvilket vi vurde-

rer afspejles i 

den samlede 

omgørelsespro-

cent. 

faldet fra 49 % i 

2018 til 45 % i 

2019, hvilket vi 

vurderer, er et 

resultat af mål-

rettet arbejde 

med en styrket 

sagsbehandling. 

 
Data fra de to særområder indgår således i kortet for socialområdet gene-

relt. Omvendt er der i kortet for hele socialområdet medtaget områder, der 

ikke er med på de to særkort. Der er således 169 sager i alt og 30 sager på 

børneområdet og 21 på voksenområdet. 

 

Som noget nyt i år indeholder Danmarkskortet oplysninger om, hvor mange 

borgere, der i 2018 modtog ydelser ifølge Danmarks Statistik. Derudover 

har der i år været mulighed for, at hver kommune kunne komme med en 

kommentar til deres del af kortet (Egedal Kommunes kommentarer fremgår 

af tabellen oven for). 

 

Ankestyrelsens muligheder er at stadfæste, ændre eller hjemvise sager. En 

stadfæstet sag er der, hvor Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. En ændret 

sag er der, hvor Ankestyrelsen finder, at sagen skulle have et andet resul-

tat. En hjemvist sag er hyppigst der, hvor Ankestyrelsen finder, at der ikke 

er oplysninger nok til, at sagen kan behandles. Omgørelsesprocenten er 

summen af ændrede og hjemviste sager. 

 

Da kortene viser sager Ankestyrelsen har behandlet i 2019 og da Ankesty-

relsen havde en sagsbehandlingstid på 6-8 måneder, er sagerne behandlet i 

Egedal Kommune i andet halvår 2018 og første halvår 2019. Det betyder, at 

vi kan nå at træffe flere ens afgørelser, inden vi er vidende om eventuelle 

fejl. 

  

I forhold til særkortet for børnehandicapområdet, er der tale om en forbed-

ring i forhold til sidste år. Omgørelsesprocenten er således faldet fra 49 % til 

45 % og ligger nu under landsgennemsnittet. Faldet i opgørelserne viser, at 

de tiltag, der er sat i gang på området, viser effekt. Dette er i tråd med er-

faringerne fra arbejdet i det taskforce samarbejde, vi har med Socialstyrel-

sen og Ankestyrelsen om sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. 

 

På børnehandicapområdet er omgørelsesprocenten faldet de sidste par år. I 

2017 var omgørelsesprocenten på 70 %, i 2018 var den 49 % og her i 2019 

er den 45 %. 

 

På voksenhandicapområdet har den interne gennemgang vist, at der er tale 

om flere forskellige årsager til stigningen. Det største enkelte område (med 

12 af de i alt 21 sager) er merudgifter. Omgørelsesprocenten på disse sager 

er på 50 % og skyldes primært de krav Ankestyrelsen stiller til begrundel-

serne. 

 

Administrationen vil have fokus på fortsat at styrke de juridiske kompeten-

cer hos rådgiverne og sikre, at de har de rette værktøjer til hjælp ved myn-

dighedsarbejdet. 

På voksenhandicapområdet har den interne gennemgang vist, at der er tale 

om flere forskellige årsager til stigningen. Det største enkelte område (med 

12 af de i alt 21 sager) er merudgifter. Omgørelsesprocenten på disse sager 
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er på 50 % og skyldes primært de krav Ankestyrelsen stiller til begrundel-

serne. 

 

Administrationen vil have fokus på fortsat at styrke de juridiske kompeten-

cer hos rådgiverne og sikre, at de har de rette værktøjer til hjælp ved myn-

dighedsarbejdet. 

 

Beslutning 

6.  Orientering om plan for etablering af botilbud  

Acadresag nr. 20/9476 

Sagsfremstilling 

Byrådet godkendte den 29. august 2018 en plan for udvidelse og optimering 

af plejeboliger til ældre og borgere med handicap eller sindslidelse.  

 

Beslutningen af 29. august 2018 var baseret på en forudsætning om, at 

kommunen overtager Engbo, Skovbo, Vejbo og Bakkebo med henblik på 

omdannelse til tilbud under den kommunale servicelov. Bygningerne skal 

erhverves, da der af hensyn til brugergruppens økonomi er behov for om-

dannelse fra § 105-tilbud (almenbolig lovgivningen) til § 107-tilbud (service-

lovsboliger). 

 

Administrationen har forelagt en sagsfremstilling til politisk behandling på 

møder i november 2020 vedr. status på kommunens plan for etablering af 

botilbud. Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet.  

 

Centerchef Lars Østergaard, Center for Myndighed og Social Service, orien-

terer om baggrunden for den politiske orientering og status på muligheder 

og udfordringer, der ligger i plan for etablering af botilbud. 

 

Beslutning  

 

7.  Status på Covid-19 på botilbud  

Sagsfremstilling 

Lars Østergaard, Centerchef for Myndighed og Social Service, orienterer om 

den seneste tids håndtering af restriktioner og anbefalinger fra Sundheds-

myndighederne med fokus på at mindske smittespredning af Corona på bo-

tilbud.  

Beslutning 
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8.  Egedal Kommunes Ledelsesevaluering 2020  

Sagsfremstilling 

Egedal Kommune har netop afsluttet deres ledelsesevaluering, der i år fore-

gik i samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved 

Århus Universitet. Ledelsesevalueringen var en 360 graders evaluering, hvor 

repræsentanter fra samarbejdspartnere, nævn og råd herunder Handicaprå-

det bl.a. deltog.  

Centerchef Lars Østergaard, Center for Myndighed og Social Service, giver 

en tilbagemelding på de generelle pejlinger fra ledelsesevalueringen af Ege-

dal Kommune, herunder tilbagemelding på Handicaprådets evaluering.  

Beslutning 

 

9.  Orientering fra Tilgængelighedsudvalget  

Sagsfremstilling 

Formand Lea Jensen giver en orientering om arbejdet i Tilgængelighedsud-

valget. 

Beslutning 

10.  Revision af årshjul  

Bilag Udkast til årshjul for handicaprådet 2021 

Sagsfremstilling 

Årshjul for Handicaprådet er senest revideret og godkendt i rådets møde 

den 5.marts 2020. 

 

Administrationen har udarbejdet udkast til årshjul, som vedhæftes. Det op-

rindelige årshjul er tilrettet på baggrund af tidligere beslutninger i rådet, 

samt sager/punkter der ikke længere er aktuelle. 

 

Til rådets drøftelse og beslutning, om der skal ske ændringer i udkast til 

årshjul.   

Beslutning 

11.  Prioritering af Handicaprådets budget for kommende år  

Sagsfremstilling 

Handicaprådet skal prioritere de afsatte midler i Handicaprådets budget 

2021:  
  
29.000 kr. til aktiviteter. 



EGEDAL KOMMUNE   
Handicaprådet  26.november 2020  Side:   7 

 
 

Beslutning 

 

12.  Forslag til møderække 2021  

Sagsfremstilling 

Administrationen har udarbejdet forslag til møderække 2021 i Handicaprå-

det: 

 

Torsdag den 4.marts 2021, kl. 17.30, Egedal Rådhus møderum M1.9 

Torsdag den 10.juni 2021, kl. 17.30, Hyldeblomsten Veksø 

Torsdag den 9.september 2021, kl. 17.30, Egedal Rådhus møderum M1.9 

Torsdag den 25.november 2021, kl. 17.30, Egedal Rådhus møderum M1.9 

Beslutning 

13.  Emner til næste møde 

Beslutning 

 

14.  Eventuelt  

Beslutning 

 

 

 

Mødet sluttede kl.  
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