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Rundvisning på Søvænge   

Adressen på Søvænge: Ny Toftegårdsvej 8, 3650 Ølstykke. 
 
Mødet starter kl. 17.00 med en rundvisning på Søvænge. Annette 

Hilbert vil vise os rundt i ca. 30 min. 
 

 
Under rundvisningen orienterer Annette Hilbert om Projekt 
Fremtidens Botilbud. 

 
Sagsfremstilling: 

 
Projekt Fremtidens Botilbud tager afsæt i Egedal Kommunes Bo- og Aktivi-

tetscenter (EKBA). Projektet startede op primo 2017 og forventes afsluttet 

med udgangen af 2019. Fremtidens Botilbud udsprang af en analyserapport 

fra Deloitte, der pegede på flere forbedrende tiltag på EKBA. Rammen for 

projektet er at kvalificere styringen af EKBA med henblik på at skabe gen-

nemsigtighed i ressourceforbruget, sikre optimal drift og sund økonomisty-

ring. Formålet med projektet er at skabe fremtidens botilbud, der yder den 

bedste service under de givne rammer. 

 

Der arbejdes på nuværende tidspunkt særligt med: 

- Udarbejdelse af nye takster for 2020 

- Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser - særligt målrettet medarbejdere 

- Afklaring af fremtidig køkkendrift på Søvænge, Skelhøj og Bakkebo 

- Evaluering af projektet ved Deloitte – bl.a. med fokus på, hvordan vi 

bruger det sidste halve år af projektet bedst muligt. 
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1.  Godkendelse af dagsorden 

Acadresag nr. 19/234 

Beslutning 

Dagsorden godkendt 

2.  Unge med psykiske vanskeligheder - angst, ADHD, Asper-

gers v/MariaClaudine Sofia Becher og Sanja Saric. (30 min.)  

Sagsfremstilling 

Handicaprådet vil gerne have en orientering om, hvordan Jobcenteret for-

holder sig til støtte til denne gruppe af unge f.eks. aktivering, kontanthjælp 

o.lign. 

Beslutning  

Deltagende fra CAY, MariaClaudine Sofia Becher. 

 

Lovgivning om deltagelse i beskæftigelse samt uddannelsespålæg kan være 

en udfordring for unge med psykiske vanskeligheder, men der er stor fokus 

på målgruppen – det kræver en ekstra indsats med fokus på en tværfaglig 

indsats, myndighederne på tværs samt med de udkørende teams og botil-

buddene.  

 

Virksomhedspraktik benyttes en del, hvilket dog ikke alle er i stand til. Be-

skæftigelsesmentor kan i nogle tilfælde benyttes i stedet eller aktiverings-

forløb på Jobbroen. Der er også samarbejde med anden aktør, Wattargrup-

pen, hvis det vurderes relevant.  

 

Nærmere dialog omkring lovgivning på området.  

 

Orienteringen tages til efterretning. 

3. Holdninger til at tænke tilgængelighed   

Sagsfremstilling  

Som opfølgning på handicaprådsmødet i april 2019, hvor konstitueret cen-

terchef Katrine Madsen fra CEI deltog drøftes tilgængelighed. 

Beslutning 

Det er handicaprådets oplevelse, at der er kommet en større bevidsthed 

omkring tilgængelighed, der opleves dog stadig hængepartier og mangler.  

Ved sidste møde blev det bl.a. aftalt, at Arne skulle teste de forskellige te-

leslyngsanlæg, men han er endnu ikke blevet kontaktet. 

 

Handicaprådet ønsker fortsat at fokus på tilgængelighed bliver fastholdt, 

men at punktet ikke længere er et fast punkt på dagsorden for mødet. Der 
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gives en opmærksomhed på, at alle centre husker høringspligten omkring 

renoveringer og nybyggeri.  

 

4. Dialog omkring et eventuelt kommende arrangement 

Sagsfremstilling  

Ved seneste handicaprådsmøde blev det drøftet, hvorvidt handicaprådet skal 

stå for et arrangement til efteråret. Dette skal drøftes nærmere, herunder 

emne for arrangement, såfremt dette besluttes.  

 

Beslutning 

Dialog om genoptagelse af handicapprisen, prisen blev afskaffet i 2011 

grundet manglende indstillinger. Nærmere dialog omkring selve indstillings-

processen. Det vurderes vigtigt, at det er enkeltpersoner, som indstiller, 

men det drøftes også, om prisen kan have afsæt i SSU eller handicaprådet.  

 

Nærmere dialog om formen og organiseringen, såfremt prisen genoptages. 

Bl.a. overvejelse om det kunne være en ny pris til mesterskabskonkurren-

cen ved, at en af de eksisterende priser udvides, så den også handler om at 

inkludere handicappede i f.eks. idrætsforeningerne.  

Det aftales, at administrationen undersøges muligheden for dette.  

 

5.  Meddelelser 

Beslutning 

Udbud af genbrugshjælpemidler – handicaprådet har ikke givet høringssvar, 

da materialet vurderes velgennemarbejdet.  

 

Arne fortæller, at han udtræder af udvalget pr. 1. august 2019 grundet fra-

flytning fra kommunen. Suppleanten indtræder – administrationen undersø-

ger nærmere den videre proces. 

6.  Emner til næste møde 

Beslutning 

De to punkter fra dagens møde 

Danmarkskortet – SSU 
 
Forslag til næste mødested – Krogholmvej + ADHD, Ganløse 
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7.  Eventuelt 

Beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 19.02  
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