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Årsberetning 2020 for Handicaprådet i Egedal Kommune 

 

Lovgrundlag 

Med hjemmel i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a har 

Byrådet i Egedal Kommune nedsat et Handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse 1635 af 21. 

december 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale om- råde § 51 har Egedal 

Kommunes Handicapråd udarbejdet sin forretningsorden. I henhold til forretningsordenen 

udarbejdes en årsberetning for rådets arbejde. 

 

Handicaprådets opgaver  

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle 

lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Byrådet hører Handicaprådet 

over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. 

 

Handicaprådets medlemmer 

Handicaprådets funktionsperiode er den samme som for det siddende Byråd. I 

funktionsperioden 2018-2021 består Handicaprådet af 6 medlemmer – 3 medlemmer fra 

Byrådet og 3 medlemmer udpeget blandt de indstillede kandidater fra Danske 

Handicaporganisationer Egedal. 

Handicaprådet er i 2018-2021 konstitueret med Lea Jensen (Danske Handicaporganisationer 

Egedal) som formand og Vicky Holst Rasmussen (Byrådet) som næstformand. 

 

Handicaprådets økonomi 

Der var afsat 29.000 kr. på budgettet til afholdelse af udgifter i forbindelse med 

Handicaprådets virke. 

Der er forbrugt 1.954 kr. hvorfor der har været et mindre forbrug på 27.046 kr. i forhold til det 

budgetterede. 

Udgifterne dækker over forplejning i forbindelse med Handicaprådets møder. 

 

Handicaprådets mødevirksomhed 

Handicaprådet har afholdt 4 møder i 2020. Alle 4 møder blev afholdt fysisk på Egedal Rådhus -  

naturligvis under hensyntagen til de på mødetidspunktet gældende corona-restriktioner. Rådet 

måtte i 2020 afstå fra at afholde møder på andre lokaliteter i Egedal Kommune. 
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Centrale emner 

Af emner Handicaprådet satte fokus på i 2020 kan fremhæves: 

Håndtering af Corona på botilbud 

Emnet kom på Handicaprådets møde i maj og efterfølgende også på mødet i november. Rådet 

ønskede at følge, hvordan Sundhedsmyndighedernes anbefalinger ift. at undgå 

smittespredning blandt beboere og personale og ift. Besøgsrestriktioner på botilbud blev 

udmøntet i praksis på kommunens botilbud.  

Handicaprådet har udtrykt ros til personalet på EKBA for måden at håndtere den 

ekstraordinære situation på. Rådet følger naturligvis fortsat dette. 

 

Investeringsanalyse af indsatsen på det specialiserede område 

Handicaprådet har haft en drøftelse med centerchef Lone Kvist – Center for Skole og Dagtilbud 

– om de indsatsområder, der blev iværksat som følge af Rambølls investeringsanalyse på det 

specialiserede område. 

Rådet satte bl.a. fokus på, hvordan der kan ske en styrkelse af den tværfaglige tilgang med 

løbende videndeling af indsatsen på de interne dagbehandlingstilbud samt på en styrkelse af 

samarbejdet mellem lærere og pædagoger på skolerne. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Handicaprådet har løbende fulgt arbejdet og initiativerne i forbindelse med de 5 påbud, der i 

januar 2020 blev givet af Styrelsen for Patientsikkerhed til EKBA; Søvænge.  

Rådet havde på dets møde i august en dialog med afdelingsleder Pia Hjørtoft om arbejdet med 

implementering af de nye procedurer for patientsikkerhed og arbejdet med udarbejdelse af 

sundhedsprofiler for beboerne på Søvænge. Rådet anerkender det store arbejde, der er blevet 

lagt i denne proces, så Styrelsens påbud efterfølgende blev ophævet i juni 2020. 

 

Udviklingsplan vedr. task force på børnehandicapområdet 

Handicaprådet har løbende haft en dialog om kommunens samarbejde med Ankestyrelsens 

Task force på børnehandicapområdet. Senest om aktiviteterne i de 9 temaer, der indgår i 

udviklingsplanen for en 1½ års periode. 

Handicaprådet har flere gange anbefalet, at erfaringerne fra forløbet på børnehandicapområdet 

bliver overført til voksenhandicapområdet – og ser naturligvis frem til, at dette nu også sker i 

praksis. 

 

Kommunens praksis ved overgang fra barn til voksen på handicapområdet: 

Handicaprådet havde på dets sidste møde i 2020 en drøftelse med repræsentanter fra Center 

for Myndighed og Social Service, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for 

Arbejdsmarked og Ydelse om de problemstillinger, der opleves ved overgangen fra at være 

barn med handicap til voksen med handicap. 
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Der blev bl.a. sat fokus på manglende smidighed, så sagerne ikke er afklaret ved det fyldte 18. 

år, manglende inddragelse af Center for Arbejdsmarked og Ydelse ved overleveringsmøderne, 

tonen fra medarbejderne er ikke imødekommende (kommunen er konfronterende frem for 

samarbejdende). 

Rådet ønsker at følge op på dette - specielt i forhold til den kulturforandringsproces, der nu er 

igangsat i administrationen. 

 

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 

Handicaprådet har også i 2020 haft fokus på udviklingen i omgørelsesprocenter på 

socialområdet – specifikt på børnehandicapområdet og på voksenhandicapområdet. 

Rådet anerkender kompleksiteten i lovgivningen på området men finder, at der ikke arbejdes 

efter intentionerne med lovgivningen, men at der ses på lovgivningen ud fra et juridisk 

perspektiv med fokus på økonomien. Rådet vil derfor følge op på effekterne af, at 

administrationen nu styrker de juridiske kompetencer hos rådgiverne, så sagsbehandlingen 

bliver varetaget af socialrådgivere og ikke af jurister. 

 

Håndtering af huslejestigning på Skelhøj og Bakkebo 

På baggrund af Handicaprådets høringssvar til den varslede huslejestigning på Skelhøj og 

Bakkebo havde Rådet på dets møde i november 2020 en længere drøftelse af sagen. 

Drøftelsen blev især koncentreret om 

 mulighederne for kommunalt tilskud til botilbuddet, når det tages i betragtning, at der 

er tale om en kommunal fejl begået for år tilbage, som beboerne nu skal ”betale” for 

(kommunalt tilskud ud over at lade huslejestigningen indfases over 5 år). 

 beregning af fordelingsnøglen på 83/17, hvor Rådet gjorde opmærksom på, at der er 

tale om en vejledning i udregning af fordelingsnøgler og ikke tale om en lov på 

området. 

 muligheden for beboerne for at få tilskud til huslejen efter §100 i Serviceloven 

(merudgifter). Rådet gjorde opmærksom på principafgørelsen fra Ankestyrelsen, der 

muliggør dette. 

 nedsættelse af pårørenderåd og nedsættelse af afdelingsbestyrelse på EKBA. 

Handicaprådet vil naturligvis på de kommende møder følge op på det videre forløb i forhold til 

de uafklarede punkter, der er vedrørende huslejestigningen på Skelhøj og Bakkebo. 

 

Plan for etablering af botilbud 

Et andet fokusområde for Handicaprådet har været den fremlagte plan for etablering af 

botilbud i Egedal Kommune. Planen skitserer forskellige mulige scenarier, hvor alle scenarierne 

indeholder mange usikkerhedsfaktorer. Det er usikkerhedsfaktorer, der berører beboerne 

meget direkte - mulige flytninger af beboere, mulige huslejestigninger osv.  

For at gøre den videre proces så transparent som muligt har Handicaprådet anbefalet, at der 

nu sker en aktiv brugerinddragelse i processen med inddragelse af beboere, pårørende, 

ansatte, interesseorganisationer m.fl. Rådet har forstået, at dette vil ske i foråret 2021 - og 

ser naturligvis frem til dette. 
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Tilgængelighedsudvalget 

Handicaprådet har nedsat et Tilgængelighedsudvalg som underudvalg af Rådet. Tilgængelig-

hedsudvalget har til opgave at udarbejde oplæg til høringssvar i spørgsmål vedrørende 

tilgængelighed samt at varetage kontakten til Egedal Kommune i konkrete spørgsmål om til-

gængelighed.  

Tilgængelighedsudvalget består af 4 medlemmer - 3 medlemmer udpeget af Danske Handi-

caporganisationer Egedal samt 1 medlem udpeget af Egedal Kommunes Seniorråd. 

Tilgængelighedsudvalget afholder ½-årlige dialogmøder med repræsentanter for Center for 

Teknik og Miljø. Pga. corona-situationen måtte mødet i marts 2020 aflyses, hvorimod 

efterårsmødet planmæssigt blev afholdt september 2020. 

Af emner udvalget har beskæftiget sig med kan nævnes: 

 Tilgængelighedsrevisionen af områderne Egedal By Syd og Egedal By Stationsområdet.  

Status: Udvalget fremsendte til projektledelsen en række supplerende bemærkninger 

vedr. tilgængelighedsrevisionen af Egedal By Syd. 

 Skiltningen på Ølstykke Station. 

Status: Samlet plan for skiltning er under udarbejdelse. 

 Skiltning til Græstedgård fra busstop ved Rørsangervej 

Status: Skilte er bestilt.  

 Status vedr. renovering af fortove  

 

 Parkeringsforholdene i Egedal Kommune 

Status: Undring over indretning af P-hus ved Føtex uden handicapparkeringspladser. 

 

Høringer 

Rådet har fået forelagt – og afgivet høringssvar – til følgende 7 sager/emner: 

 Rammeaftale 2021-22 samt afrapportering på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen  

 Tilretning af husleje på Skelhøj og Bakkehuset  

 Udkast til Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og 

specialundervisningsområde  

 Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde §18 – 2021  

 Godkendelse af revideret tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 

 Kvalitetsstandarder for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 2021 

 Kvalitetsstandarder for det specialiserede børneområde  

 Sagsbehandlingsfrister for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 2021  

 

Offentlige høringer 

Rådet har afgivet høringssvar til blandt andet følgende offentlige høring: 

 Udbud af ortopædisk fodtøj og indlæg  

 Udkast til ny folkeoplysningspolitik i Egedal Kommune – Hverdag i fællesskab. 


