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1.  Godkendelse af dagsorden 

Acadresag nr. 21/90 

Beslutning 

Godkendt 

2.  Meddelelser   

Beslutning 

Ingen meddelelser 

3.  Orientering fra Center for Skole og Dagtilbud vedr. det 
specialise . 

Sagsfremstilling 

Leder af PPR Maria Mittag orienterer om det specialiserede specialun-

petence-centre i Egedal.

Beslutning 

Maria orienterer om de tre kompetencecentre, der ligger i , 
 og . Skolerne ledes af distriktsskolelederen. 

Der ses forskellige 
 et specieltilbud og andre, at 

barnet bliver i det almene tilbud.  
Der er et bredt samarbejde med de 27 PPR konsulenter og der sker 

bedst muligt ved et specialtilbud og h , der s i 
. Konsulenterne yder konsultativ bistand til skolerne 

ved at undervise personalet i almenskolerne. 
PPR psykologerne opererer 
kun med administrative opgaver. Der er tilknyttet en PPR psykolog 

kolog. 
 
Der ses en generel stigning i antallet  der har 
udfor
kan forblive i almen  
Der er behov for flere fastholdelse 
ind  
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viklingen og dermed hvordan tendensen ser ud. Dette  i 
den kommende tid. 
 

 

tion til specialtilbud.  

byggere der er kommet til Egedal Kommune i perioden i takt med, at 
der bygges flere boliger.  
 

 

samme interesser, de kan spejle sig i frem for de mindre klasser, 

 
 

 
er var en tera i arbej-

det med sociale . Det 
er dog ikke muligt i forhold til lovgivningen. 

bejde og samfundets udvikling ved brug af digitale medier, og hvad 
 

 

 
 pt visitering til Hyldeblomsten. Det ses, at Hyldeblomsten 

herefter  fyldt op. 
-18 pladser, hvilket ogs

for behov er stigende. 
 

Det orienteres, at der ikke kan alene 
til familiebehandling jf lovgivningen

, der kan tage op til 4 Visitering til psykolog 
PPR psykologer for 

- og Ungdomspsyki-
atrisk Center i Glostrup. 
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-  

Sagsfremstilling 

Der ori-
enteres om det videre arbejde, analysen har givet anledning til.  

Beslutning 

 den 
30. august 2021, der bl.a. taler ind i den . 
 

 
snarest.  

 
Handleplanen er bygget op omkring 4 temaer: 
 

1. Individuel tilgang 
M Jeg oplever en individuel tilgang i kontakten til kommu-
nen. 

2. Borgernes guide  
M J
nen. 

3.  
M  der kender min sag, og et kontinuerligt sags-

. 
4.  

 
 
 
Det stilles i forslag at der bl.a.:  

 E for   
 P   
  koordinator 
 Ny tilgang til kvalitetsstandarderne 
 Transparens i journaliseringen 
 Exit-  
 Kursus i bedre borgerdialog 

 
teter, 
 

 
 , som skal 

en baseline for handleplanen. 
eks  ud-

dannelse i bedre borgerdialog
gere. 
 

Det samme 
gionen. Der arbejdes i 



EGEDAL KOMMUNE   
 9.september 2021  Side:   5 

 

brev til borger i e-boks og orienterende telefon-
opringning til borger,  
 
Handica erkender indsatserne i handleplanen og at denne 

 
 

 sikrer konti-
nuitet og fastholdelse, da der er , der skal startes op.  
 
Tine orienterer, at strategiplanen internt i Center for Myndighed og 
Social Service 
samme retning. Det hele samles i en programplan, 
af konsulenter og ledere. bende dialog med interesse-

 
med det politiske niveau.  
 

forventer, at problematikker med fastholdelse af med-
arbejdere kan reduceres ud fra tiltag i handleplanen, dog stilles 

 
f midler, ? 

 
Politikerne vil gerne have det medtaget som en del af budgetforhand-
lingerne, 
nomisk grundlag for at det kan lykkes at realisere disse kulturforan-
dringer. 
Ha
sen i de kommende budgetforhandlinger, da der 

specifikt  
 
Hand  r mere tydeligt af handlepla-
nen, at kommunen skal overholde lovgivning
en  
 
Handleplanen er sendt ud til er 
mulighed frem til den 27. sep-
tember 2021, hvor feedbacken vil blive sendt videre til politisk be-
handling. Feedback der modtages efter den 27. september 2021 vil 
blive taget til efterretning i det videre arbejde. 

5 -  

Sagsfremstilling 

ni 2021 blev kvalitetsstandarder 
 

bevillingsniveauet for aflastning. 

Beslutning 

, som administrati-
.  
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Lea Jensen skriftligt 

 Vesterby udarbejder en besvarelse, der udsendes 
sammen med referatet.  

6.  Orientering om budgetproces og -forslag 

Sagsfremstilling  

Budgetforslag 2022-2025 er 
tember 2021. Budgetforslaget   

Beslutning 

Der er 2. behandling den 6.oktober 2021. 
Det orienteres om, at det er grundbudgettet,  

7.  Orientering vedr. organisatoriske rammer for EKBA 

Sagsfremstilling 

proces. 

Beslutning 

Tine Vesterby orienterer om den seneste tids organisationstilpasning 
 

Der har tidlige afdelingsleder med teamledere under sig. 
Den nye organisering afspejler 3 botilbudsledere en for henholdsvis 

h Satelitterne. Under hver botilbudsleder, er der 
en gruppeleder. 
Der er fundet to ud af tre botilbudsledere. Tina Falk Nielsen er for 

 og Kristine Larsen 

og bl.a. fra Gentofte 
Kommune. tte en botilbudsleder for 
Satellitterne. 
held, da det ikke har 
kompetencer. Det har gjort, at organiseringen er ny
gang. Der fastholdes 2 botilbudsledere, der deler ledelse af satellit-
terne mellem sig. Administrative funktioner  ganisa-
tionen. Der arbejdes pt. med rekruttering og fastholdelse samt bru-
gen af magtanvendelser. Borgeren sk  fokus. Ny

pt. bl.a. ved medarbejderne.  
  
Det ligger Tine Vesterby 

hold til, at den er transparent og at forandringerne sker som et led i 
hverdagen. Hverdagsimplementering og grunddrift er vigtige fokus-

 i forandringsprocessen.  
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b lbud-

det, men at de er overbebyrdet. Det oplyses, at kommunikationen til 
, men at den altid opleves ordentlig. 

8.  Botilbudsstrategien 

Sagsfremstilling 

Centerchef Tine Vesterby 
det med botilbudsstrategien og 
gust 2021 med interesseorganisationer vedr. botilbud til borgere med 
autisme.   

Beslutning 

vi er kommet og hvordan vi 
kommer videre med arbejdet.  stiller i forslag, at ned-

 
og at denne referencegruppe  
nel.  
 

det. 
 

eorganisationerne har arbejdet 
ned i og kan bakke op omkring. Vigtigt at huske, at botilbudsstrate-
gien er en del af plejeboligstrategien.  

9.   

Beslutning 

  
  
 Handicappolitikken  orientering og status 
 

ser, hvad sidder med, hvad vil/kan vi bruge 
eblower ordningen; hvordan kan 

 bruges,)  
dialog.  

 
vision. 

10.  Eventuelt  

Beslutning 

 

der Gunhild Kirkmand. 
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 19.30 
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