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1.  Godkendelse af dagsorden 

Acadresag nr. 21/90 

Beslutning 

2.  Meddelelser   

Beslutning 

3.   

Sagsfremstilling 

Myndighed og Social Service den 1. april 2021. 
Tine er uddannet  og kommer dermed med praksiserfa-
ring. Derudover har hun efteruddannet sig med en Master of public 
administration (MPA) fra CBS. Tine har 
Gladsaxe Kommune, hvor hun siden 2013 har 
o .   

Beslutning 

4.  

Sagsfremstilling 
Forligspartierne bag budget 2021-24 besluttede som en del af bud-
getaftalen, at der frem mod budget 2022 skal udarbejdes en analyse 

 
 

2021. 
 

orienter om baggrunden for analysen herunder de generelle udvik-
det.  

Beslutning 

5.   

Bilag  
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Sagsfremstilling 

 
 

rund 
 

 
 

Beslutning 

6.   

Bilag 
 
 

 
Sagsfremstilling  

afsluttende 
r blev be-

 
I udgangspunktet kvitteres for de tilkendegivelser, der er kommet fra 

 med 
 

 
 

 
"M al-

 
 

tion af:  
 

a)  
b) bere

 
c) 

 
 

 
 
"Administrationen er i gan

mune og Ballerup Kommune. Det er et ansvar vi som kommune selv 
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proces". 
 
I den forbindelse har Bo Feldberg 
belyst: 
 

a) 
 

b) hvordan vurderes sagen af Ballerup Kommune 
c) 

skal sammenlignes med en tilsvarende bolig? 
 
Beslutning 

7.  
nen 

Sagsfremstilling 

kommunen.   

Beslutning 

8.   

Bilag: 
 

 
 
Sagsfremstilling 

 
 marts 2021. 

 
Beslutning 

9.   

Sagsfremstilling 

Administrationen orienterer om, 
- 

 

Beslutning 
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10  

Sagsfremstilling 

hedsudvalget. 

 
Beslutning 

11.   

Beslutning 

12.  Eventuelt  

Beslutning 
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12. maj 2021

 

 

By den 16. december 2020 reviderede 

H R
havde i forbindelse de reviderede kvalitetsstandarder. 

 

I dag  maj 2021  er Kvalitetsstandarderne i fuld gang med at blive 
implementeret. Det viser sig   
var berettigede. Medlemmer af R  har modtaget henvendelser fra flere 
bekymrede og stressede ldre til handicappede rn. 

 

Vi retter derfor os, at samtlige 

Egedal Kommune. Det er ikke verdens bedste hverdag. 

 

 

Kommunen indplacerer det handicappede barn ud fra barnets funktionsevne i 
et scoringssystem, 

 

 

 

 



diagnose som giver udfordringer ud over funktionsevnen? Har barnet begge 

 

 

g 

og aflastning som et scoringssystem, er konsekvenserne fatale for familierne. 
De  
det at hverdagen ikke bliver verdens bedste. 

 

Ekse  i Egedal 
Kommune/nabokommune 10 timer om ugen. 3 i 
Egedal/ fraflytningskommune 36 timer  

 

 

barnets specialskole eller -institution, skal man som familie flytte kommune, 

aflastningsfamilier. ldrene handlerne. 

aflastningsfamilie? 

 

Konsekvenserne for familierne er, at de bevilges en 

aflastningsfamilie. 

 

 men er 
ommunen varetager det handicappede barns tarv 

bedst? 

 



. Dengang var det et pakkesystem, 
, hvor det i dag er et scoringssystem. I er 

omdrejningspunkterne i henvendelsen fra 2015 og de henvendelser, 
 maj 2021 akkurat de samme. Nu er det en ny 

 af Egedal Kommune. 

 

kvalitetsstandarden for det sp
den i december 2020? 

 

Venlige hilsener 

Lea Jensen                       Bo Andresen                         Bo Feldberg 

m  

 

 



 



Den 20-05-2021

Sagsnr.: 21/9682

Dok.nr.: 2
 Lea, Bo og Bo 

 
Tak for jeres henvendelse til  om kvalitetsstandarderne  det 
specialiserede  i Egedal Kommune.
 
Vi deler til fulde jeres og   om, at vi  de allerbedste 

 for alle vores borgere i kommunen  det    for 
handicappede  og deres familier. Vores kvalitetsstandard  det 
specialiserede  er netop et udtryk for, at vi under de givne 
juridiske og ikke mindst  rammer  at give de rigtige 
tilbud til hvert enkelt barn. Derfor mener vi  at vi foretager et konkret 
og individuelt  i hver enkelt sag.  Scoringssystemet, som I henviser til 
i jeres brev, er  meget nuanceret, og  ikke desuden alene, men 
danner basis for det konkrete individuelle  i hver enkelt sag.
    

 vi kan sige, at vi deler jeres bekymring, er det ud fra en betragtning 
om at vi generelt gerne ser flere midler  til  og dermed at vi 

 i Egedal  mulighed for at give  endnu et  
 
KL har  de 98 kommuners vegne netop lanceret en plan, som skal sikre 
udsatte borgere endnu mere  og  Med forslag om forbedringer 
for op til fem milliarder kroner ekstra om  vil vi fra kommunernes side 
gerne sikre  til en  tiltag, som skal sikre udsatte borgere 
en bedre hverdag. Det er et  til de  
forhandlinger mellem regeringen og kommunerne, et  som vi her i 
Egedal kan  fuldt op omkring. 
 
Nogle af  i  udspil er, at samarbejdet mellem borger 
og sagsbehandler kan styrkes gennem bedre   fleksibilitet 
og styrket faglig kvalitet. Det er  vi i forvejen har fokus  
Administrationen er lige nu i gang med at  en analyse af det 
specialiserede  her i Egedal. Det er en analyse, som  
har bestilt i forbindelse med budget 2021. Analysen   fokus  

 og faglighed    og  er at sikre en bedre 
anvendelse af ressourcerne til gavn for vores borgere med  behov. 
Analysen bliver fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni. 
  
Det er imidlertid  at der  fra regeringens side prioriteres 
flere midler til  Vi bakker som kommune KL op i forhandlingerne, 
og   at I gennem  og de forskellige organisationer 
vil  med til at  op omkring kravet om bedre forhold  det 
specialiserede 
 
Indtil da vil vi gerne invitere til en snak om jeres konkrete oplevelser, og 
om hvordan vi indenfor de  rammer kan  de aktuelle 
udfordringer, I oplever.

                        Med venlig hilsen

Sagsbehandler: 

Karsten 

Direkte tlf.: 21795795

Mail:

karsten.sondergaard@egekom.dk

Lea Jensen

Bo Andresen og 

Bo Feldberg

Dronning Dagmars Vej 200

Ekspeditionstid:

Mandag 08.00-14.00

Tirsdag - Onsdag 10.00-14.00

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Mandag - Torsdag 08.00-19.00

Fredag 08.00-15.00

Telefon 7259  6000

Mail kommune@egekom.dk

Web egedalkommune.dk
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Karsten        /      Vicky Holst Rasmussen
     Borgmester                  Formand for Social- og Sundhedsudvalget



 

 

en og Vicky                                                              28. maj 2021

 

T
enkelte 

kommentarer til svaret. 

 

Vi er naturligvis glade for, at du og Vicky deler vores 
kommunens borgere   

 
 

 2. afsnit skriver, at I under de givne juridiske og ikke mindst 

ter I 
netop  
 
Det er jeres opfattelse  men borgerne noget ganske 
andet   
frem for individuelt, og at der ikke tilbydes det rigtige tilbud. Der er ganske 

stor ng mellem hvordan kommunen og kommunens 
borgere oplever den samme sag  
 
 

 
 

har 

sidst 
igennem forhandlingerne med staten?  
 

 og Egedal 
s det, at de 

og  i den kommunale kasse? 
 
 
En styrkelse af samarbejdet mellem sagsbehandler og borger er ikke blot et af 

 Bl.a. derfor 



har  sat 
Handicaporganisationer) - 

  En styrkelse af 

s oplevelser. 
 
Da e  den 17. juni kl. 17.30 netop 
er vil vi gerne invitere dig, Karsten, til 

 under dette punkt. 
 

 
 
Venlige hilsener 

Lea Jensen                       Bo Andresen                         Bo Feldberg 

m  



Den 08-10-2020

Sagsnr.: 20/20179

Dok.nr.: 1
 Anette Loop

Mange tak for dit brev. Du stiller en  relevante  til den 
tilretning af huslejen   og Bakkehuset som jeg gerne vil  
at svare  

Jeg kan godt  at det virker voldsomt med den tilretning af huslejen, 

som vi nu  op til. Situationen er imidlertid den, at beboerne 

igennem en  har betalt for lidt i husleje i forhold til den  

lovgivning.  lovgivningen skal almene boliger  huslejeneutrale, 

det har vi ikke overholdt, og derfor er vi   lovgivningen  til at 

 den. Det vil sige, at vi nu faktisk  huslejen,  stigningen 

efter 5  er indfaset. 

 

Vi er klar over at 2.200 kroner om  er en stigning, som vil kunne 

 for beboerne. Derfor indstiller vi  at stigningen skal ske over 

fem  i stedet for at  stigningen   gang.  Det  vi for at 

tage hensyn til de borgere, som bor   og Bakkehuset.  den 

 har de mulighed for gradvist at tilpasse deres  forbrug til den 

nye husleje. Vi har ikke vurderet, at indfasningsperioden kan  

 fordi vi skal have huslejeberegningen bragt i overensstemmelse 

med lovgivningen. I  af en periode  5  kan man netop  

tilpasse sit  forbrug.    

 
Du stiller  ved den  der er lagt til grund for 
huslejejusteringen.

Vi har  foretaget en  af arealerne af   
det er sket efter reglerne i byggeloven. I fordelingen er der lagt  meget 
som vi kan  servicearealer, igen ud fra reglerne i byggeloven. Det er 
derfor ikke  alene, som der kan  til grund for den 

 husleje.

Stigningen skyldes blandt andet, at kommunen via huslejen til service-
arealerne har betalt en for stor andel af  til vedligehold. Det 
betyder, at der har  for mange  i afdelingen for 
servicearealer. De vil nu blive  til vedligehold af boligerne. 
Ligeledes har serviceafdelingen over huslejen betalt en for stor andel af 
varmeregningen og for  til en servicemedarbejder. Dette har ikke  
korrekt i forhold til lovgivningen   

Vores administration vurderer ikke, at huslejestigningen vil betyde at der 

Sagsbehandler: 

Karsten 

Direkte tlf.: 21795795

Mail:

Annette Loop

e-mail aloopis@gmail.com

 

Dronning Dagmars Vej 200

Ekspeditionstid:

Mandag 08.00-14.00

Tirsdag - Onsdag 10.00-14.00

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Mandag - Torsdag 08.00-19.00

Fredag 08.00-15.00

Telefon 7259  6000

Mail kommune@egekom.dk

Web egedalkommune.dk
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kommer til at  tomme botilbud. De beregninger, vi har  beboernes 
 er stadig over de 4.600 kr. om  som er det 

politisk besluttede   skal  en lang 
 omkostninger, blandt andet til mad og sportsaktiviteter, muligvis er 

det derfor, du ikke kan se  med din egen beregning af din 
  

Der er ikke forskel  huslejen for beboere  ny eller gammel 
pensionsordning, og for begges vedkommende vil der  tale om, at de 
har mulighed for at  om  boligtilskud, og dermed   en del 
af huslejetilpasningen. 

At huslejestigningen falder sammen med at der sker en stigning i  
til TV- og  er  rigtig  Men det er en 
del af en  indsats for et bedre  i  Det  
sammenfald er naturligvis uheldigt. 

Du   bekymringen  manglende  til det 

kan jeg sige at vi lige nu arbejder  at oprette et   EKBA. 

Det  vi  hurtigt at   plads. Endelig er jeg ked af, at du opfatter 

sproget i sagsfremstillingen som  positivt. Som politikere er vi 

meget bevidste om, at der er tale om en huslejestigning, og at det 

 vil have konsekvenser. 

 

Jeg  dette kan brev kan give dig svar  nogle af de  du 

har, ellers skal du ikke holde dig tilbage fra at kontakte mig igen.

Med venlig hilsen

Karsten 
Borgmester

De beregninger, vi har beboernes
er stadig over de 4.600 kr. om som er det

politisk besluttede



Den 02-12-2020

Sagsnr.: 20/20179

Dok.nr.: 11

 Annette

 

Du skriver og  til, hvad Egedal Kommune nu  for  

beboerne, i forbindelse med de kommende huslejestigninger. 

 

Efter en tidligere henvendelse fra dig, hvor du stiller  ved 

de  udregninger af mulighed for   vi igen, men 

grundigere, hvorvidt beboerne kommer under vores fastsatte minimums-

 for  og  de  hvilke muligheder, der er 

for at  dette. Denne  er i gang nu og det er vigtigt, at 

vi  det afklaret   alle parter kan  oplyst videre med sagen. 

Det vil jo, uanset hvad, ikke   de   at beboerne 

kommer under  som du  beskriver i din historie om 

fisken, men vi vil   alt, hvad vi kan for at finde en  

allerede nu, hvis det  sigt bliver 

 

Jeg er enig med dig i, at dette er en rigtig  sag. Det tror jeg alle vil 

 os i, og netop derfor skal vi  have belyst de  der 

eventuelt   Dog er den eksisterende ordning ikke  da 

den, som du  selv er inde  ikke har hjemmel i lovgivningen. Som 

offentlig myndighed skal vi  handle, hvis vi opdager, vi er en del 

af forhold, der ikke er lovlige, men samtidig skal vi   det lovliggjort 

 en som vi kan  inde for. Det har  gjort med vores 

beslutning om ny  mellem afdelingerne 6 og 8  

 

Administrationen er i gang med at  muligheden for  

med Udbetaling Danmark og   fra  Egedal Kommune og 

Ballerup Kommune. Det er et ansvar vi som kommune selv tager  os, og 

jeg kan garantere dig, at vi vil   alle de muligheder for  

som du og andre  bringer op i denne proces.

Med venlig hilsen

Karsten  
Borgmester

Sagsbehandler: 

Karsten 

Direkte tlf.: 21795795

Mail:

Karsten.sondergaard@egekom.dk

Annette Loop

 

Dronning Dagmars Vej 200

Ekspeditionstid:

Mandag 08.00-14.00

Tirsdag - Onsdag 10.00-14.00

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Mandag - Torsdag 08.00-19.00

Fredag 08.00-15.00

Telefon 7259  6000

Mail kommune@egekom.dk

Web egedalkommune.dk

men vi vil alt, hvad vi kan for at finde en

allerede nu, hvis det sigt bliver

Administrationen er i gang med at muligheden for

med Udbetaling Danmark og fra Egedal Kommune og

Ballerup Kommune. Det er et ansvar vi som kommune selv tager os, og

jeg kan garantere dig, at vi vil alle de muligheder for

som du og andre bringer op i denne proces.



 










