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1.  Godkendelse af dagsorden 

Acadresag nr. 21/90 

Beslutning 

Dagsorden er godkendt  

2.  Meddelelser   

Beslutning 

Et tidligere medlem af Handicaprådet, Arne Kristensen, er afgået ved døden 

efter længere tids sygdomsforløb. 

 

Lea Jensen spørger til, hvor Centerchef Lars Østergaard er. 

Søren Trier oplyser, at Lars Østergaard er fratrådt sin stilling med udgangen 

af december 2021. Der er ansat ny centerchef pr. 1. april 2021, Tine Ve-

sterby Sørensen.  

Lea Jensen ønsker fremadrettet, at Handicaprådet bliver orienteret om æn-

dringer, der har betydning for sekretariatsbetjeningen af rådet.  

3.  Kommunens indsats med aktivering af borgere med funkti-
onsnedsættelse 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet ønskede sidste år en orientering om kommunens indsats med 

at få borgere med funktionsnedsættelse i arbejde. Punktet blev senest prio-

riteret udskudt fra møde den 26. november 2020 til nuværende møde. 

 

Linette Søndengaard, afdelingsleder i Center for Arbejdsmarked og Ydelse, 

orienterer om kommunens indsats med aktivering af borgere med særligt 

fokus på borgere med funktionsnedsættelse.  

Beslutning 

Linette Søndergaard fortæller om de forskellige indsatser for borgere med 

funktionsnedsættelser i arbejde – mentorordninger, fysiske hjælpemidler, 

personlig assistance. Der er samarbejde med Center for Sundhed og Om-

sorg i forhold til udarbejdelse af funktionsevnebeskrivelser. Derudover er 

der ansat virksomhedskonsulenter, der har stort kendskab og kontakt til er-

hvervslivet i kommunen. 

 

Der er internt i kommunen arbejdet med, at kommunen bliver en mere rum-

melig arbejdsplads i forhold til ansættelse af medarbejdere i forskellige 

flexordninger. Linette Søndergaard tilføjer, at der ses en positiv udvikling, 

men at der stadig er plads til forbedring, hvilket der arbejdes videre med.  

 

Adspurgt fortælle Linette Søndergaard, at der er et godt samarbejde med de 

private virksomheder –aktuelt er beskæftigelsesindsatsen dog suspenderet 

grundet COVID-19. Der er tæt opfølgning på de forskellige indsatser, ved 

mentorordning sker der opfølgning hver 3. måned og personlig assistance 

en gang om året.      
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Der spørges konkret ind til 1Plan, hvilket Linette Søndergaard giver en over-

ordnet beskrivelse af. Projektet er startet op den 1. juli 2020 og består af en 

teamleder og fire medarbejdere. De varetager al sagsbehandling efter ser-

viceloven og beskæftigelsesloven omkring de konkrete borgere, der er visi-

teret til dem.  

 

Adspurgt fortæller Linette Søndergaard nærmere omkring lovgivningen i for-

hold til personlig assistance, hvilket foldes ud.  

 

Nærmere dialog omkring det rummelige arbejdsmarked set fra både ar-

bejdstager og arbejdsgivers side. Linette Søndergaard fortæller, at der er 

stort fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i jobcenteret herun-

der vigtigheden i at have ansat medarbejdere med erfaring på området.  

4.  Huslejestigning på Skelhøj og Bakkebo 

Sagsfremstilling 

Opfølgning fra Handicaprådsmødet 26. november 2020 – bl.a. vedr.: 
 

 Fordelingsnøglen 83/17 

Der ønskes en tilbagemelding på igangværende sagsbehandling ift. 

at undersøge fordelingsnøglen og på at finde et alternativ, der kan få 

positiv betydning for niveauet af huslejestigningen. 

 

 Afdelingsbestyrelse på EKBA 

Det skulle undersøges med VENBO, horvidt der er en afdelingsbesty-

relse på EKBA. 

 

 §100 merudgifter  

Der ønskes en tilbagemelding på administrationens undersøgelse af 

muligheden for at få dækket huslejestigningen efter §100 - ift. prin-

cipafgørelsen fra Ankestyrelsen. 

 

Lovgivningen forudsætter, at lejernes indsigelser budgetforslaget skal tages 

med i Byrådets vurdering. Administrationen har modtaget uddrag af refera-

tet fra afdelingsmødet, hvoraf beboerne beder Byrådet vurdere/undersøge: 

 At alle muligheder for reduktion af den budgetterede stigning er un-

dersøgt. 

 Hvad man gør i andre kommuner med tilsvarende bebyggelser. 

 Tage stilling til den manglende beboerinddragelse i budgetudarbej-

delsen. 

 Tage stilling til, hvordan en så stor lejestigning nu og i de kommende 

år kan være forenelig med Almenboliglovens målsætning om at frem-

skaffe billige boliger. 

 

Stine Stuhr Jacobsen, afdelingsleder i Center for By Kultur og Borgerservice 

orienterer ud fra ovennævnte områder.  

 

Beslutning 

 

Stine Stuhr Jacobsen gennemgik dagsordenspunkterne som er en følge af 

den politiske beslutning. 

 

Fordelingsnøglen 83/17: 
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Fordelingsnøglen er udarbejdet af eksterne konsulenter. Det er besluttet at 

følge denne, der nu også er vedtaget af Byrådet.  

 

Afdelingsbestyrelse på EKBA: 

Der er lige modtaget udspil fra Venbo til repræsentanter til afdelingsbesty-

relse, der er godkendt af organisationsbestyrelsen. Udspillet vil blive forelagt 

til politisk godkendelse i Byrådet snarest muligt.   

 

§ 100 merudgifter: 

Administrationen gav en tilbagemelding vedr. § 100 merudgifter.  
  
Der blev stillet spørgsmål omkring kommunens fortolkning af lovgivningen 

herunder en konkret principafgørelse. Der var ikke fagkompetencer fra kom-

munen til stede på mødet, der ønskede at svare på spørgsmålet. 
  
Administrationen svarede, at man ikke umiddelbart fandt hjemmel i § 100 

og opfordrede til, at den enkelte beboer konkret søgte om §100 merudgifter 

i hjemkommunen, hvorefter der vil blive truffet en afgørelse. Kommunen 

opfordrede endvidere til efterfølgende at klage til Ankestyrelsen over afgø-

relsen. 
  
Der blev fra handicaporganisationerne udtrykt undren over den mangelfulde 

argumentation for et afslag og opfordret til reel sagsbehandling af spørgs-

målet. 
  
Der blev endvidere spurgt ind til, hvad administrationen, på baggrund af de 

mange politiske tilkendegivelser om at man skulle undersøge alle mulighe-

der for at finde en optimal løsning for beboerne, havde gjort for at under-

søge, hvad andre kommuner gjorde i tilsvarende situationer. Administratio-

nen oplyste, at man havde lyttet til beboere og pårørende men redegjorde 

ikke nærmere for, hvad kommunen havde gjort ift. at undersøge, hvad an-

dre kommuner havde gjort i tilsvarende situationer.  
  
Handicaporganisationerne udtrykte dyb frustration over forløbet af sagen, 

som ikke har en god udgang for den enkelte beboer, og ønsker fremadret-

tet, i både denne og andre sager, en så høj grad af inddragelse som muligt, 

så der fortsat kan være et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem po-

litikere, Handicaporganisationer og administrationen. 

5.  Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp §83  

Bilag: Tilsynsrapport 2019 

Sagsfremstilling 

Birte Buch, afdelingsleder i Center for Sundhed og Omsorg orienterer om re-

sultaterne af de interne tilsyn vedr. personlig pleje og praktisk hjælp §83 fo-

retaget i 2019 og 2020.  

Beslutning 

Birte Buch fortæller nærmere omkring resultaterne af de interne tilsyn i 

2019 og 2020. Resultaterne er gennemgået med både ledelsen af hjemme-

plejen samt medarbejderne i de enkelte enheder med særlig fokus på udvik-

lingsområderne, bl.a. dokumentationskravene, kendskab til den fleksible 

hjemmehjælp m.m. 
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Der er lavet et nyt tilsyn i januar 2021 ved et eksternt firma, BDO. Tilsynet 

er foretaget efter samme metode som kommunens interne tilsyn i 2020. Re-

sultaterne er lige modtaget, så de er ikke blevet gennemarbejdet endnu, 

men bl.a. kan det ses, at der er sket forbedring ift. dokumentationskravene 

men at der fortsat kan ske forbedring af kendskabet til den fleksible hjem-

mehjælp.    

Der er spørgsmål til klippekortsordningen – det afklares, at det ikke er det 

samme som den fleksible hjemmehjælp.  

Der spørges til, hvem der fører tilsynet på botilbuddene. Administrationen 

fortæller, at det er Socialtilsynet samt Styrelsen for Patientsikkerhed, der fø-

rer tilsyn på botilbuddene.  

6.  Bekymringsskrivelser  

Sagsfremstilling 

Handicaprådet ønsker en orientering om kommunens procedure for håndte-

ring af bekymringshenvendelser vedr. hjælp i hjemmet og på botilbud efter 

såvel Serviceloven som Sundhedsloven.  

 

Birte Buch, afdelingsleder i Center for Sundhed og Omsorg deltager under 

punktet. 

Beslutning 

Ved modtagelse af en bekymringsskrivelse kontaktes den konkrete borger – 

alt efter borgerens tilbagemelding vurderes det, hvordan sagen skal håndte-

res videre. Der orienteres bl.a. nærmere om besøg af visitator, muligheden 

for støtte- og kontaktpersonordning efter servicelovens § 99 m.m. 

Der spørges til, om der er etableret særlige retningslinjer for håndtering af 

bekymringsskrivelser. Administrationen henviser til, at man altid kan hen-

vende sig til lederen af det konkrete sted eller kontakte myndigheden på 

området. Der er ikke etableret et fast system til håndtering af henvendel-

serne, da de kan være af meget forskellig karakter.  

7.  Årsberetning for Handicaprådet 

Bilag: Udkast til årsberetning 2020 for Handicaprådet i Egedal Kommune 

Sagsfremstilling 

Hermed fremlægges udkast til årsberetning 2020 for Handicaprådet i Egedal 

Kommune. 

 

Handicaprådet skal træffe beslutning om godkendelse af årsberetningen. 

Beslutning 

Årsberetningen godkendes. 
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8.  KKR Rammeaftale 2021-22 samt de centrale udmeldinger fra So-

cialstyrelsen 

Acadresag nr. 20/16594 

Bilag:  

Dagsordenspunkt inkl. bilag: Rammeaftale 2021-22 samt afrapportering på 

Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen 

Sagsfremstilling  

Punktet er overført fra sidste møde i Handicaprådet den 26.november 2020. 

 

Sagen blev politisk behandlet på møde i oktober 2020 hvor Handicaprådet 

afgav høringssvar.  

 

 

Beslutning 

Orientering tages til efterretning. 

9.  Taskforce på børnehandicapområdet 

Acadresag nr. 20/10595 

Sagsfremstilling 

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

orienterer om samarbejdet med Task Forcen og arbejdet ned i de 9 temaer 

med en række aktiviteter under hver. Formålet med udviklingsarbejdet er, 

at styrke sagsarbejdet på en række forskellige parametre, så samarbejdet 

med interne og eksterne samarbejdsparter og netværk styrkes til gavn for 

borgeren. 

Beslutning  

Der orienteres om den aktuelle status for de ni temaer i udviklingsplanen. 

Arbejdet med tema 1, tilretning af kvalitetsstandarderne, tema 2, imple-

mentering af udredningsværktøjet og tema 3, styrkelse af inddragelse af 

netværket er afsluttet. Aktuel arbejdes der med tema 4, arbejdsgangsbe-

skrivelser, tema 5, kursus vedrørende partshøring og tema 6, styrkelse af 

samarbejdet mellem Center for Skole og Dagtilbud og Center for Myndighed 

og Social Service. Arbejdet med tema 7, opdatering af afgørelsesskabeloner, 

er under forberedelse. De to sidste temaer afventer igangsættelse efter 

sommerferien.  

Handicaprådet ønsker det noteret, at man ser frem til, at erfaringerne på 

børneområdet overføres til voksenområdet.    

10. Status på plan for etablering af botilbud 

Sagsfremstilling 
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Tina Wils, centerchef for Center for Sundhed og Omsorg, orienterer om det 

videre arbejde med at dække behov for botilbud til socialpsykiatrien, handi-

cap og unge med autismespektrum forstyrrelser i Egedal Kommune og om 

kommende dialogforum den 8.marts 2021. 
 

Beslutning 

Der er indkaldt til dialogmøde mandag den 8. marts 2021 – der er inviteret 

bredt, herunder Handicaprådet. Efterfølgende vil der blive forberedt en poli-

tisk sag, der forventes at blive behandlet inden sommerferien. 

 

Handicaprådet påpeger, at det er vigtigt med kommunikationen omkring 

projektet, da der opleves mistillid fra borgernes side om kommunens hen-

sigt med projektet. Der fortælles nærmere omkring den videre politiske pro-

ces omkring projektet. Det præciseres, at projektet fortsat er i drøftelsespe-

riode – der er endnu ikke truffet en endelig politisk beslutning.      

11. Orientering om nyt fagsystem på voksenområdet – CURA  

Acadresag nr. 20/16715  

 

Sagsfremstilling 

Grundet kontraktudløb på eksisterende journaliseringssystem på voksenom-

rådet, er der indkøbt et nyt sundheds- og socialfagligt dokumentationssy-

stem, som kan understøtte kommunen i at overholde relevante forpligtelser 

i henhold til både Lov om Social Service, Sundhedsloven og lignende.  

Det nye system er et standardsystem, der baserer sig på nyere teknologi 

end det eksisterende system og med en højere grad af funktionalitet for 

brugerne. 

Egedal Kommune støtter borgeren i at mestre sin hverdag med udgangs-

punkt i egne valg og mål og har fokus på at sikre en samlet indsats for bor-

gere på tværs af fagcentrene. 

Det kan det nye system hjælpe med til, da al information om borgeren sam-

les i en fælles borgerjournal i et fælles IT system. Dette gør det muligt for 

medarbejderne, i henholdsvis Center for Sundhed og Omsorg og Center for 

Myndighed og Social Service på tværs af de to centre, at arbejde med et 

sammenhængende sags- og behandlingsforløb for borgeren. 

Det nye system hedder CURA, er udbudt af Systematic og gik live den 1.fe-

bruar 2021.  

 

Beslutning 

Sagsfremstillingen foldes nærmere ud – der er stor forventning til det nye 

system på voksenområdet, selvom implementeringsperioden kræver en del 

ressourcer og tid.  

 

Orienteringen tages til efterretning. 

12. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

Sagsfremstilling 
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Formand Lea Jensen giver en orientering om arbejdet i Tilgængelighedsud-

valget. 

 

Beslutning 

Forårsmødet i 2020 blev aflyst grundet COOVID19. Samarbejdet og tilbage-

meldingerne på de ½-årlige møder fungerer rigtig godt.  

 

Der er generelle punkter om tilgængelighed samt aktuelle sager på dagsor-

den til møderne. 

 

Aktuelle sager er bl.a.: 

- tilgængelighedsrevisionen Egedal By Syd  

- skiltning på Ølstykke station 

13.  Emner til næste møde 

Beslutning 

 Den fælles udmelding fra KL og DH ”Sæt samarbejde og tillid på han-

dicapområdet i centrum” 

 Danner en individuel afgørelse præcedens for andre sager 

 Drøftelse af kvalitetsstandarder for børnehandicapområdet  

 Ønske om tilfredshedsundersøgelse af sagsbehandlingen i kommu-

nen. Handicaprådet har gode ideer til udarbejdelse af spørgsmål.  

14.  Eventuelt  

Beslutning 

Punktet om tilfredshedsundersøgelse af sagsbehandling i kommunen drøftes 

nærmere. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 20.10 
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