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1.  Godkendelse af dagsorden 

Acadresag nr. 16/15847 

 

Beslutning 

 

 

2.  Tilgængelighed for den nye Egedal By  

Acadresag nr. 16/15847 

Bilag  

Landskabsplan Stationsområdet 

Sagsfremstilling 

Jfr. referat af Handicaprådets møde den 15. september 2016, punkt 7, øn-

skede rådet at invitere relevante parter fra administrationen til kommende 

møde i november, for en dialog om tilgængelighed for den nye Egedal By.  

 

Projektleder byudvikling Henrik Wolfhagen, Center for Plan, Kultur og Er-

hverv, deltager i rådets møde, og har udarbejdet følgende sagsfremstilling: 

 

Der er på baggrund af et gennemført udbud indgået en rådgiveraftale med 

Rambøll og med Arkitema som underrådgiver, om projektering af bygge-

modningen i Stationsområdet i Egedal By. 

  

Projekteringen udføres i henhold til lokalplan 20 – Byudviklingsområde ved 

Egedal Station, samt Byrumskatalog for Stationsområdet, Egedal By. Pro-

jektet omfatter hele Stationsområdet inden for Amaliestien samt et om-

kringliggende grønt område. Projektområdet er på vedlagte bilag 1 – Land-

skabsplan Stationsområdet, afgrænset med en stiplet grøn linje. 

  

I byggemodningsprojektet tages der stilling til veje og pladsers udformning 

og udstyr, håndtering af regnvand, ledningsplaceringer smart city net, pla-

cering af renovationscontainere, belysning, jordhåndtering, beplantning og 

det omkringliggende grønne område. 

  

Arbejdet med tilgængelighed indgår som naturligt led i projekteringen af 

bydelen. Der udføres tilgængelighedsrevision på projektet, når myndigheds-

projektet modtages fra rådgiverne. 

  

Projektet har i høj grad været styret af ønsket om at kunne håndtere al 

regnvand via bydelens gaderum, samt ønsket om at kunne holde jordba-

lance i projektområdet. 

  

På baggrund af den forventede trafikmængde etableres der signalregulering 

i krydset Dronning Dagmars Vej og Dam Holme. Samtidig forberedes de to 

efterfølgende kryds mod nord til en evt. signalregulering. Vejkryds er ud-
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formet under hensyntagen til svingradier for lastvogne, samt oversigtsfor-

hold. 

  

Hastigheden på Dam Holme og bygader er planlagt til 50 km/t, mens kvar-

tersgader planlægges som 15 km/t (lege/opholdsområder) og sivegader 

som lukkede for anden bilkørsel end rednings- og flyttekøretøjer. 

  

Kvartersgaderne belægges med klinker i hele fladen i to forskellige farver. 

Hermed tilføres området en væsentlig karakter og kvalitet.  

  

Der er i projektet taget stilling til placering af overkørsler til de enkelte par-

celler og af de nedgravede affaldscontainere.  

  

Parkering skal i henhold til lokalplan 20 etableres i konstruktion, dvs. enten 

parkeringskælder eller –hus. De enkelte bygherrer etablerer parkering for 

hver enkelt parcel, herunder placering af handicappladser. Disse forventes 

primært etableret i gårdrum. 

  

Egedal By ønskes etableret som smart city. I byggemodningen nedlægges 

der tomrør, så der efterfølgende kan etableres et fibernetværk til at opsamle 

data fra sensorer og andre enheder. 

   

Projektet forventes færdigt i december måned, hvorefter byggemodningsar-

bejderne i første etape kan udbydes til udførelse i 2017 og 2018. I planlæg-

ningen indgår en midlertidig byggemodning i byggefasen, således at over-

flader m.v. først færdiggøres i takt med bygningernes ibrugtagelse. 

Beslutning 

 

 

3.  Meddelelser  

Acadresag nr. 16/15847 

Sagsfremstilling 

Beslutning 

 

4.  Orientering om Tilgængelighedsudvalget  

Acadresag nr. 16/15847 

Sagsfremstilling 

Tilgængelighedsudvalget orienterer. 

Beslutning 
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5.  Klagesager i Center for Social Service 2016 Halvårsberet-

ning 

Acadresag nr. 16/15847 

Bilag  

Sagsfremstilling 

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om løbende at bli-

ve orienteret om status på behandlingen af klagesager i Center for Social 

Service, har beretning om, hvordan udviklingen indtil videre har været i for-

hold til klagesager for 2016, været forelagt på Social- og Sundhedsudval-

gets møde den 9. november 2016. 

 

Der fremgik følgende af oplægget/dagsordenspunktet til Social- og Sund-

hedsudvalget: 

 
”Set overordnet er resultatet ikke tilfredsstillende. Indtil videre har Anke-

styrelsen realitetsbehandlet 49 sager, og heraf er andelen af stadfæstede 

sager på 46,94 %. 

 

Bag dette resultat gemmer sig dog 16 sager, der er en del af reduktionssa-

gerne i forbindelse med budget 2016. I disse sager var der en forkert vink-

ling af afgørelsesskabelonen, der betød, at afgørelserne var ugyldige. 

 

Uden de 16 sager er der 33 sager tilbage. I denne situation er andelen af 

stadfæstede sager 69,7 %. 

  

Resultatet af de sager, der er behandlet i Ankestyrelsen i 2016 

Ankestyrelsen har indtil videre i 2016 behandlet 53 sager fra Center for So-

cial Service.  

  

Resultaterne fordeler sig på følgende måde: 

  

 
Antal %’er    

 
Antal %’er  

Antal sager i alt 53   

  Børn og unge med 

handicap 25   

Antal afviste sager 4 7,55   Antal afviste sager 1 4,00 

Stadfæstede sager 23 46,94   Stadfæstede sager 7 29,17 

Hjemviste sager 10 20,41   Hjemviste sager 5 20,83 

Ændrede sager 16 32,65   Ændrede sager 12 50,00 

   

        

Børn, unge og familier 7     Voksne med handicap 20   

Antal afviste sager 0 0,00   Antal afviste sager 3 15,00 

Stadfæstede sager 5 71,43   Stadfæstede sager 11 64,71 

Hjemviste sager 2 28,57   Hjemviste sager 3 17,65 

Ændrede sager 0 0,00   Ændrede sager 3 17,65 

              

Psykiatri og misbrug 1           

Antal afviste sager 0 0,00         
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Stadfæstede sager 0 0,00         

Hjemviste sager 0 0,00         

Ændrede sager 1 100         

(De afviste sager medregnes ikke beregningen af stadfæstelsesprocenten.) 

  

Udviklingen i antallet af modtagne klager  

I 2015 blev der truffet ca. 1.500 afgørelser, og der blev på den baggrund 

modtaget 78 klager, hvilket var en stigning på 29 i forhold til 2014.  

 

Der er til sammenligning modtaget 20 klager over afgørelser truffet i første 

halvår 2016. Der er ikke på nuværende tidspunkt lavet en opgørelse over 

antallet af afgørelser truffet i 2016, men der er ikke på nuværende tidspunkt 

grund til at tro, at antallet er væsentlig anderledes end i 2015. 

  

Det er særligt sagsområdet vedrørende aflastning til børn og unge med 

handicap, der oplevede den største stigning i antallet af klager. Området 

tegner sig for 15 ud af de 29 klager, der er kommet mere i 2015 end i 2014. 

Aflastning til børn og unge med handicap er et af de områder, hvor der blev 

reduceret i serviceniveauet ved budgetlægningen for 2016. 

  

Klager over sagsbehandlingen 

Center for Social Service har i 2016 modtaget 35 klager over sagsbehand-

lingen. I 13 af de 35 sager, har der været grund til at beklage overfor bor-

ger. 

  

Sagerne fordeler sig mellem de forskellige teams på følgende måde: 

  

Område                                  Antal modtaget         Antal beklaget 

Børn, unge og familier 9 5 

Voksne med handicap 24 4 

Råd- og vejledning 2 0 

  

Der er to ting, der går igen i klagerne. Den ene er sagsbehandlingstiden. 

Den anden er, at borger oplever, at sagsbehandleren ikke svarer på hen-

vendelser fra borger. Administrationen forventer fortsat ikke, at det er mu-

ligt, at opnå forbedringer i antallet af klager over sagsbehandlingen i forhold 

til området ”voksne med handicap”. Det skyldes, at der er tale om et lavt 

antal personer, der har klaget. 

  

21 ud af de 24 klager på området ”voksne med handicap” er modtaget fra 

den samme borger. Center for Social Service har beklaget over for den på-

gældende borger i tre af de 23 klager”. 

 

Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
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6.  Orientering om Ankestyrelsens besvarelser på klager om 

reduktion på aktivitetstilbud, § 104  

Acadresag nr. 16/15847 

Bilag  

Sagsfremstilling 

Handicaprådet ønsker Ankestyrelsens besvarelser på klager om reduktion på 

aktivitetstilbud, når de foreligger (jfr. Handicaprådsmødet den 15. septem-

ber 2016 pkt. 12 og pkt. 14). 

 

Orientering fra administrationen om status på Ankestyrelsens behandling af 

de afgørelser om § 104, der var omfattet af reduktionerne i 2015: 

 

Der er kommet svar på de tre afgørelser om § 104, som Ankestyrelsen har 

realitetsbehandlet. Ankestyrelsen stadfæster den ene. I de to sidste finder 

Ankestyrelsen, at Egedal Kommune ikke i tilstrækkelig grad har foretaget en 

konkret og individuel vurdering. 

Beslutning 

 

7.  Orientering om Handicappolitikken  

Acadresag nr. 16/15847 

Bilag  

Sagsfremstilling 

For 4 år siden fik Egedal Kommune en ny Handicappolitik. I politikken er der 

en række initiativer, der ønskes implementeret i kommunen. Rikke Wester-

gaard orienterer om igangværende proces for evaluering af forløbet med 

implementering af initiativer under Handicappolitikken. 

Beslutning 

 

 

8.  Revidering af forretningsorden for Handicaprådet  

Acadresag nr. 16/15847 
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Bilag  

Sagsfremstilling 

Tilbagemelding på revidering af forretningsorden for Handicaprådet (jfr. re-

ferat af Handicaprådets møde den 15. september 2016, pkt. 8 og 14). 

 

I forbindelse med, at rådet i mødet den 15. september besluttede, at Handi-

caprådet udarbejder en forretningsorden for Tilgængelighedsudvalget for at 

konkretisere dets formål og rammer, skulle Rikke Westergaard undersøge 

de formelle retningslinjer for at lave tilføjelser til en politisk godkendt forret-

ningsorden.  

 

Jurist i borgmestersekretariatet har undersøgt i KL, hvorvidt forretningsor-

den for et underudvalg nedsat af Handicaprådet skal godkendes af kommu-

nalbestyrelsen. 
 

Ifølge KL er der ikke krav om, at underudvalgets forretningsorden skal god-

kendes af kommunalbestyrelsen, men at de jo godt må det, hvis de vil, lige-

som med forretningsordenen for rådet. 

Beslutning 

 

 

9.  Udkast til forretningsorden for Tilgængelighedsudvalget 

Acadresag nr. 16/15847 

Bilag  

Udkast til forretningsorden for Tilgængelighedsudvalget  

Sagsfremstilling 

Udkast til forretningsorden for Tilgængelighedsudvalget (jfr. referat af Han-

dicaprådets møde den 15. september 2016, pkt. 8 og 14). 

I rådets møde den 15. september blev det blandt andet besluttet, at Handi-

caprådet udarbejder en forretningsorden for Tilgængelighedsudvalget for at 

konkretisere dets formål og rammer. 

 

Formand for rådet Lea Jensen udarbejder et udkast til forretningsorden for 

Tilgængelighedsudvalget, som vil blive eftersendt til rådets medlemmer. 

Beslutning 

 

 

10.  Forslag til møderække i 2017 

Acadresag nr. 16/15847 



EGEDAL KOMMUNE   
Handicaprådet  24. november 2016  Side:   8 

 
Bilag  

Sagsfremstilling 

Punktet er sat på dagsorden, jfr. årshjul. 

 

Administrationen har udarbejdet forslag til møderække 2017 i Handicaprå-

det: 

 

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 17.30 

 

Torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.30 

 

Torsdag den 14. september 2017 kl. 17.30 

 

Torsdag den 16. november 2017 kl. 17.30 

Beslutning 

 

 

11.  Revision af årshjul  

Acadresag nr. 16/15847 

Bilag  

Udkast til revideret årshjul. 

Sagsfremstilling 

Revision af årshjul, jfr. årshjul. 

Handicaprådet fik i mødet den 26. november 2015 forelagt revideret udkast 

til årshjul, som blev godkendt. 

 

Administrationen har nu udarbejdet revideret udkast til årshjul. 

Beslutning 

 

12.  Prioritering af Handicaprådets budget for kommende år  

Acadresag nr. 16/15847 

Bilag  

Sagsfremstilling 

Punktet er sat på dagsorden jfr. årshjul. 

 

Prioritering af afsatte midler i Handicaprådets budget, kr. 27.574,00, til ak-

tiviteter i 2017. 
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Beslutning 

 

13.  Emner til næste møde 

Acadresag nr. 16/15847 

Beslutning 

 

14.  Eventuelt 

Acadresag nr. 16/15847 

Sagsfremstilling 
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Underskriftsside 
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