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1.  Godkendelse af dagsorden 

Acadresag nr. 16/10703  

Beslutning 

 

2.  Status på arbejdet med inklusion på skoleområdet  

Acadresag nr. 16/10703 

Bilag  

Sagsfremstilling 

Status på arbejdet med inklusion på skoleområdet ved centerchef Egon 

Agerlin, Center for Skole og Dagtilbud, som deltager i mødet under dette 

punkt (jf. referat af Handicaprådets møde den 26. maj 2016, pkt. 13/års-

hjul). 

 

I arbejdet med inklusion på skoleområdet, er der i den kommende tid særlig 

fokus på følgende områder 

 

 Tidlig indsats i forhold til at skolelederen sætter den nødvendige støt-

te til elever med særligt behov under 9+ 

 Tidlig indsats i forhold til elever, der har ringe eller intet fremmøde i 

skolen. 

 Opmærksomhed på at elever som har reduceret skema hurtigt skal 

op i tid igen, sådan at perioden med nedsat skema bliver kortest mu-

ligt. 

 

Beslutning 

 

 

3.  Klagestatistik vedrørende vidtgående specialundervisning  

Acadresag nr. 16/10703 
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Bilag  

Sagsfremstilling 

Orientering om Klagestatistik vedrørende vidtgående specialundervisning 

ved centerchef Egon Agerlin, Center for Skole og Dagtilbud, som deltager i 

mødet under dette punkt (jfr. årshjul). 

 

Center for Skole og Dagtilbud har lavet nedenstående klagestatistik vedrø-

rende vidtgående specialundervisning. Statistikken er opgjort pr. skoleår og 

indeholder historiske data for at følge udviklingen over årene.  

 

1. Antal elever der har været på visitation. 

2. Antal klager til Klagenævnet for specialundervisning 

3. Medhold til Egedal Kommune 

4. Ikke medhold til Egedal Kommune 

 

 
Skoleår 

 
2011/201
2 

 
2012/201
3 

 
2013/201
4 

 
2014/201
5 

 
2015/201
6 

 
1. Visitationsmøder 

 
25 

 
15 

 
24 

 
50 

 
56 

 
2. Klagesager i alt 

 
9 

 
6 

 
3 

 
3 

 
9 

 
3. Medhold 

 
8 

 
6 

 
0 

 
2 

 
7 

 
4. Ikke medhold 

 
1 

 
0 

 
3 

 
1 

 
2 

 

Der er d.d. 3 elever på venteliste til specialtilbud udenfor kommunen. Alle 3 

elever har skoletilbud i Egedal Kommune og modtager den nødvendige støt-

te, indtil de kan komme i det visiterede specialtilbud. 

 

Beslutning 

 

 

4.  Orientering om Hjælpemiddeldepotet 

Acadresag nr. 16/10703 

Bilag  

Sagsfremstilling 

Vicky Holst Rasmussen undersøger muligheder (jf. referat af Handicaprådets 

møde den 26. maj 2016, pkt. 13). 

 

Centerchef Kjeld Ebdrup, Center for Borgerservice, deltager i mødet og ori-

enterer om visitation til hjælpemidler ved Hjælpemiddeldepotet.  

Depotets rolle er at være leverandør til den ydelse, visitationen bestiller, el-

ler det som institutionen bestiller som APV. 
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Hjælpemiddeldepotet er et § 60 selskab, som ejes af Frederikssund og Ege-

dal Kommune, det kunne lige så godt have været Falck eller et andet privat 

firma, der leverer denne ydelse. 

 

Beslutning 

5. Drøftelse af foreløbig udkast af Budget 2017-2020 

Acadresag nr. 16/10703 

Bilag  

Sagsfremstilling 

Drøftelse af foreløbig udkast af Budget 2017-2020 (jf. referat af Handicap-

rådets møde den 26. maj 2016, pkt. 13/årshjul). 

 

I perioden fra den 1. juli til den 31. august 2016 har der været mulighed for 

at sende høringssvar til budgetforslaget for Egedal Kommunes budget for 

2017-2020.  

 

Den 2. og 3. september 2016 har Byrådet afholdt budgetseminar. 

 

Centerchef Erik Petersen, Center for Sundhed og Omsorg, samt centerchef 

Kjeld Ebdrup, Center for Borgerservice, er inviteret til at deltage i mødet 

under dette punkt. 

 

Hvis der efter udsendelsen af dagsorden til Handicaprådsmødet kommer 

yderligere om budgettet, vil det blive eftersendt til Handicaprådets med-

lemmer. 

 

Udkast til Budget 2017-2020 samt høringssvar kan findes på Kommunens 

hjemmeside: 

http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-

kommune/kommunens-oekonomi/budgetforslag-2017-2020 

(tryk Ctrl - Knappen ned, samtidig med klik med musen på linket) 

 

Beslutning 

 

 

6.  Meddelelser 

Acadresag nr. 16/10703 

Sagsfremstilling 

 

 

http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-oekonomi/budgetforslag-2017-2020
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-oekonomi/budgetforslag-2017-2020


EGEDAL KOMMUNE   
Handicaprådet  15. september 2016  Side:   5 

 
Beslutning 

 

 

7.  Orientering om Tilgængelighedsudvalget 

Acadresag nr. 16/10703 

Sagsfremstilling 

Tilgængelighedsudvalget orienterer. 

Beslutning 

 

 

8.  Tilgængelighedsudvalgets konstruktion, afklaring 

Acadresag nr. 16/10703 

Bilag  

Sagsfremstilling 

Tilgængelighedsudvalgets konstruktion, afklaring (jf. Handicaprådsmødet 

den 6. april 2016, pkt. 5). 

I dette møde fremgår der blandt andet følgende af beslutningen: 

 

”Tilgængelighedsudvalget finder ikke, at udvalget fungerer tilfredsstillende 

og ønsker at revidere rammerne, for at optimere dets virke. Tilgængelig-

hedsudvalget fremsætter skriftligt forslag om organisering af dets arbejde 

og samarbejde med administration og politikere. Forslaget er vedlagt refera-

tet. 

 

Handicaprådets sekretær modtager den skriftlige indstilling, og det beslut-

tes, at handicaprådets sekretær bringer Tilgængelighedsudvalgets forslag 

om organisering og samarbejde videre til rette instans.”   

 

Administrationen vil gerne inddrage Tilgængelighedsudvalget, i de opgaver, 

hvor det er muligt. Det foreslås, at der er 2 dialogmøder om året, hvor der 

indhentes punkter til dagsorden 3 uger før mødet. Den endelige dagsorden 

sendes ud 2 uger før mødet. Kommunen møder i udvalget med de medar-

bejdere, der er mest aktuelle i forhold til dagsordens emner.  

Det er Tilgængelighedsudvalgets ansvar, at bringe punkter videre til Handi-

caprådet for orientering og drøftelse samt eventuel anbefaling om at indgive 

høringssvar.  

Kommunen kan ikke indgå i en handlingsplan, som den er beskrevet fra 

mødet den 6. april. Der er ikke ressourcer i administrationen til at inddrage 

Tilgængelighedsudvalget i det omfang, den foreslåede handleplan angiver.  
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Beslutning 

9.  Orientering om arbejdet med Sveriges-modellen/Ege-

modellen – Tæt På Tværs  

Acadresag nr. 16/10703 

Bilag  

Sagsfremstilling 

Orientering om arbejdet med Sveriges-modellen (jf. referat af Handicaprå-

dets møde 6. april 2016, pkt. 12). 

 

Administrationen orienterer herom: 

 

”Egemodellen – Tæt På Tværs” er navnet på arbejdet med den svenske mo-

del i Egedal Kommune.  

 

Der blev ansat fem nye rådgivere på børneområdet og to nye rådgivere på 

voksenområdet pr. 1. marts 2016. Rådgiverne er startet op med den tætte-

re og hyppigere opfølgning pr. 1. maj på børneområdet og 1. august på 

voksenområdet. 

 

I marts 2016 var hhv. 33 medarbejdere og ledere på børneområdet og 23 

medarbejdere og ledere på voksenområdet på internater, hvor de arbejdede 

med, hvordan den svenske model kan overføres til Egedal. På baggrund af 

internaterne blev der nedsat seks arbejdsgrupper – tre arbejdsgrupper på 

hhv. børne- og voksenområdet – som er kommet med anbefalinger til, 

hvordan Egedal kan styrke a) tidligere forebyggelse, b) det tværfaglige 

samarbejde og c) tilbudsviften (dvs. indsatser der kan tilbydes borgerne).  

 

I efteråret 2016 skal der arbejdes med, hvordan anbefalingerne kan imple-

menteres. 

 

I satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat midler til ansøgningspuljer, som 

skal understøtte, at flere børn og unge i udsatte positioner får en tidligere 

forebyggende og mere effektiv indsats.  

 

Egedal Kommune har fået tilsagn om 2,359 mio. kr. i forbindelse med SATS 

puljemidlerne for 2016. En andel af midlerne er øremærket kompetenceud-

vikling til medarbejdere og ledere. Der forhandles nu med Professionshøj-

skolen UCC om en aftale om kompetenceløft.  

 

Sverigesmodellen er udviklet til børne- og ungeområdet. Egedal Kommune 

kan på børne- og ungeområdet lade sig inspirere af arbejdet i Sverige og 

andre danske kommuner. Derimod er Egedal den første kommune, som 

overfører principperne bag modellen til voksenområdet. Det betyder, at vok-

senområdet står overfor et større udviklingsarbejde. Det ses derfor også, at 

arbejdsgrupperne på børneområdet er mere konkrete i deres anbefalinger 

end på voksenområdet. Det betyder, at børneområdet vil implementere Tæt 

På Tværs hurtigere end på voksenområdet. Det er samtidig vigtigt at under-

strege, at der er god energi i arbejdet på både børne- og voksenområdet, og 

medarbejdere og ledere på tværs af centre byder positivt ind i såvel udvik-

lings- som implementeringsarbejdet.     
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Beslutning 

 

 

10.  Orientering om status på Lighed i Sundhed  

Acadresag nr. 16/10703 

Bilag  

Sagsfremstilling 

Orientering om status på projekt Lighed i Sundhed (jf. referat af Handicap-

rådets møde den 6. april 2016, pkt. 12/årshjul) 

 

Administrationen orienterer herom: 

 

Egedal Kommune indgik i 2015 et udviklingsprojekt i samarbejde med Alle-

rød Kommune. Projektet tilbyder sundhedstjek ved alment praktiserende 

læge til borgere med betydelige kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. 

Formålet er at øge fokus på trivsel og sundhed for denne målgruppe.  

 

Projektet har desværre stået meget stille siden august 2015. Det skyldes 

udelukkende, at det har vist sig meget svært at få forhandlet en afregnings-

aftale på plads med PLO (Praktiserendes Lægers Organisation). Afregning-

saftalen vedrører den takst, lægerne skal have for at foretage et udvidet 

borgersundhedstjek. Aftalen med PLO faldt endelig på plads i maj 2016. Alle 

praktiserende læger i Egedal Kommune er efterfølgende blevet spurgt, om 

de vil deltage. Ca. 10 læger har sagt ja indtil nu. Vi håber på større tilslut-

ning i løbet af efteråret.  

 

I det forgangene år er tovholdere og basismedarbejdere blevet undervist i 

en række temaer, der er relevante for forberedelses– og motivationsarbej-

det med at få borgerne til at deltage i sundhedstjekket. Grundet den lange 

ventetid for opstart af projektet er dette genopfrisket på fælles møde i au-

gust 2016. 

 

Sundhedsstyrelsen har inden sommerferien godkendt både forlængelsen af 

projektet, så det nu løber til 29.2.2018 (og ikke d. 31.6.2017 som oprinde-

ligt planlagt) og justeret økonomien herefter. Ligeledes er et ønske om ud-

videlsen af antallet af borgere, der kan tilbydes et sundhedstjek fra de op-

rindelige 80 til op til 140, efterkommet.  

 

Således er vejen nu banet for at projektet langt om længe kan komme rigtig 

i gang pr. 1.9.2016. 

Beslutning 
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11.  Orientering om opførelse af det Fleksible Familiehus  

Acadresag nr. 16/10703 

Bilag: 
Tegning af det Fleksible Familiehus 

Sagsfremstilling 

Orientering om opførelse af det Fleksible Familiehus (jf. referat af Handicap-

rådets møde den 26. maj 2016, pkt. 10). 

 
Administrationen orienterer herom: 

 

Samlet status: Projektet overholder tidsplanen og er i god fremdrift.  

 

Arkitektfirmaet Mangor & Nagel A/S har vundet udbuddet og har lavet teg-

ninger og skitser til det kommende Fleksible Familiehus. 

 

Kommunen har tidligere arbejdet med arkitektfirmaet Mangor & Nagel A/S, 

der bl.a. har stået bag opførelse af børneinstitutionen Paletten og Pleje-

hjemmet Egeparken. 

 

Til grund for opgaven ligger Egedal Kommunes udbud om totalrådgivning til 

opførelse af det Fleksible Familiehus. Udbudsmaterialet indeholder bygge-

program og idéoplæg samt Lokalplan 15-2010.  

 

Udgangspunktet er at opnå et energieffektivt, rationelt og bæredygtigt byg-

geri, som er økonomisk nemt og hurtigt at opføre i én arbejdsgang og uaf-

hængigt af leveringstider på byggekomponenter, så tidsplanen overholdes. 

 

Der er udsendt høring til de nærmeste naboer, da huset ønskes placeret 

længere oppe på matriklen mod Agertoften, og dermed går ind over et styk-

ke af det udlæg til p-pladser, lokalplanen foreskriver. En del af udlægget til 

P-pladser fastholdes, idet der anlægges parkeringsanlæg for fire biler (heraf 

en handicapplads). Der reserveres yderligere udlæg for otte P-pladser, så 

der i alt fremstår 12 P-pladser, hvoraf de to er handicappladser. Der etable-

res endvidere otte cykelpladser. 

 

Der henvises til bilag for nærmere beskrivelse af byggeri samt placering på 

matriklen. 

 

Der har været dialog med brandmyndighederne om krav i forbindelse med 

byggeriet. Brandmyndighederne fastslår, at huset er kategori 6 byggeri. 

Kommunen vurderer, at det på grund af formål og målgruppe alene stilles 

krav til etablering af ABA-anlæg og øvrige kategori 6-krav frafaldes. Årsagen 

til at fastholde ABA-anlægget er, at det også er installeret på kommunens 

øvrige bygninger, hvor der er børn og unge i dagtimerne. Eks. daginstitutio-

ner, skoler mv. 

 

Der er etableret kontakt til IT-Forsyningen for indhentning af tilbud om 

etablering af net-forbindelse og installering og tilkobling af adgange i huset, 

så dette koordineres med øvrige arbejdsgange i forbindelse med husets op-

førelse. 
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Styregruppen har på møde den 23. juni 2016 godkendt dispositionsforslaget 

med enkelte anmærkninger fremkommet fra projektgruppen og reference-

gruppen.  

 

Der er foretaget valg af bygningsmaterialer og foreløbig valg af enkelte dele 

inventar. 

 

Arkitekterne har indgivet materiale til byggesagen, hvor der er vedlagt en 

granskning af energiberegningen.  

 

Der ses en anmærkning vedr. placering af skrald, da dette skal placeres 

maks. 5 meter fra skel/fortov jf. beskrivelse i byggeprogrammet. 

 

Myndighed er i dialog med Arkitekterne Mangor & Nagel for tilretning af teg-

ningerne. 

 

Der er modtaget geotekniske og miljøtekniske rapporter. De ser umiddelbart 

begge fine ud. 

 

Projekt- og myndighedsforslag færdiggøres på nuværende tidspunkt, og det 

forventes, at hovedprojektet ligger klar til godkendelse i slutningen af sep-

tember 2016.   

 

Projekt- og referencegruppen vil i den kommende tid komme med bud på, 

hvad huset fremadrettet skal hedde. Disse forslag vil blive forelagt udvalg 

og Byråd for endelig beslutning. 

Beslutning 

 

 

12.  Orientering om gennemførelse af reduktion på områderne 

aflastning, aktivitetstilbud og ledsagelse   

Acadresag nr. 16/10703 

Bilag  

Sagsfremstilling 

Jfr. Handicaprådets møde den 26. maj 2016, pkt. 9, fremgår blandt andet 

under beslutningen:   

 

”Rikke Westergaard orienterer, at de nyeste tal viser, at der er behandlet 72 

sager vedr. aflastning, hvoraf 12 sager er påklaget. Der er kommet 2 afgø-

relser tilbage, som administrationen pt. genbehandler.  

Handicaprådet finder det yderst beklageligt, at familierne rammes særligt af 

denne reduktion, så hele deres familiesituation bliver vanskeliggjort.”   

 

 

Center for Social Service holder den 1. september 2016 et informationsmø-

de for de forældre, der har indgivet en klage til Ankestyrelsen over afgørelse 

om nedsættelse af bevillingsniveau for aflastning til deres børn. 

Der holdes samme dag et informationsmøde for aflastningsfamilier.  



EGEDAL KOMMUNE   
Handicaprådet  15. september 2016  Side:   10 

 
 

Det er et informationsmøde om forløbet, og om hvad kommunen forventer, 

der vil ske fremadrettet. 

 

Pressen er inviteret til at deltage. 

Beslutning 

 

 

13.  Klagestatistik for hjælpemidler 

Acadresag nr. 16/10703 

Bilag  

Sagsfremstilling 

Klagestatistik for hjælpemidler (jf. referat af Handicaprådets møde den 26. 

maj 2016, pkt. 13). 

 

Den Tværfaglige Myndighed, Center for Borgerservice, har lavet en optæl-

ling/oversigt over antal klagesager og antal ansøgninger for 1. januar til 10. 

august 2016.  

 

Hjælpemidler  

Ansøgninger i alt  ca. 2858 

Ansøgninger, afsluttede  2744 

Ansøgninger, i behandling  90 

Ansøgninger, venter  24 

Afslag  138 

Klager  9 

  

Biler  

Ansøgninger i alt  42 

Ansøgninger, afsluttede  26 

Ansøgninger, i behandling  8 

Ansøgninger, venter  8 

Afslag  8 

Klager  2 

  

Syn  

Ansøgninger i alt  100 

Ansøgninger, afsluttede  87 

Ansøgninger, i behandling 11 

Ansøgninger venter  2 

Afslag  6 

Klager  1 

  

Hørelse:  

Ansøgninger i alt  50 

Ansøgninger, afsluttede  44 

Ansøgninger, i behandling 5 
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Ansøgninger venter  1 

Afslag  1 

Klager  0 

  

Movia:  

Ansøgninger i alt  38 

Ansøgninger, afsluttede  37 

Ansøgninger, i behandling 0 

Ansøgninger venter  1 

Afslag  0 

Klager  0 

Beslutning 

 

 

14.  Emner til næst møde 

Acadresag nr. 16/10703 

Beslutning 

 

 

15.  Eventuelt 

Acadresag nr. 16/10703 

Sagsfremstilling 

 

 

Beslutning 
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