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Rundvisning på Distriktsskole Ganløse - Ganløse Skole   

Adressen på Ganløse Skole: Vestergade 5A Ganløse, 3660 Stenløse. 

 

 

Afdelingsleder Palle Kristensen vil give en kort rundvisning i ADHD afdelin-

gen på Ganløse Skole. 

 

Efter rundvisningen orienterer Palle Kristensen om tilbuddet i ADHD afdelin-

gen og viser planer for den igangværende ombygning, der skal fremme mu-

lighed for stærkere tilknytning til almenområdet.  
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1.  Godkendelse af dagsorden 

Acadresag nr. 19/234 

Beslutning 

Godkendt 

2. Tilbagemelding fra administrationen omkring kommende 

arrangement 

Sagsfremstilling  

 

Lars Østergaard giver en tilbagemelding på, om en selvstændig handicap-

pris, med fokus på inklusion og specifikke tiltag for handicappede, kan blive 

en del af Mesterskabsarrangementet.  

Beslutning 

Der har været forskellige opfattelse af den videre proces, hvilket der mang-

ler opfølgning på.  

 

Det besluttes, at administrationen sikrer, at sagen forelægges Kultur- og Er-

hvervsudvalget. 

3. Orientering om konsekvenser for budget 2020 

Sagsfremstilling  

Centerchef Lars Østergaard orienterer om afledte konsekvenser indenfor 

handicapområdet ved budget 2020, herunder at der er tilført 7 mio. kr. til at 

dække en stigende udvikling af merforbruget på socialområdet.  

Beslutning 

Der orienteres kort om budgetprocessen, herunder budgetudfordring på det 

specialiserede socialområde i 2020 estimeret til 15 mio. kr.. Fordeling af de 

tilførte 7 mio. kr. til området afventer behandling i Social- og Sundhedsud-

valget, Økonomiudvalget og Byrådet til januar 2020. 

Orientering taget til efterretning.    

4. Taskforce på børneområdet 

Sagsfremstilling 

Centerchef Lars Østergaard orienterer om status på taskforce på børneom-

rådet. 
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Byrådet besluttede på møde den 27. februar 2019 at tage imod Børne- og 

Socialministeriets tilbud om længerevarende analyse- og udviklingsforløb til 

styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. 

Forløbet startede op medio september 2019 ved et opstartsmøde mellem 

Ankestyrelsen og ledelsen i Center for Myndighed og Social Service. 

 

Aktuelt er følgende aktiviteter afholdt: 

 Administrationen har indsendt 20 sager til Ankestyrelsen, som er ud-

gangspunkt for Ankestyrelsens måling 

 VISO har afholdt interviews med fem borgere, der har en sag i bør-

nehandicap 

 

Følgende aktiviteter er planlagt/igangsat: 

 Indledende temadag med medarbejder og ledelse i børnehandicap 

 Indsendelse af materiale og selvevaluering til Ankestyrelsen 

 

Følgende aktiviteter er ved at blive planlagt: 

 Møde mellem Ankestyrelsen, VISO og ledelsen i Center for Myndig-

hed og Social Service for orientering om sags gennemgang af de 20 

sager. 

 Læringsseminar i kommunen v/Ankestyrelsen og VISO 

 To dags interview i kommunen 

 

Det forventes, at de overordnede konklusioner i analyserapporten fremlæg-

ges for administrationen den 19. marts 2020, hvorefter den kommer til fak-

tuel kommentering. Endelig rapport fremsendes til administrationen den 3. 

april 2020. 

 

Formålet med forløbet er at støtte kommunen i at styrke kvaliteten i dens 

sagsbehandling, at hjælpe kommunen med at sikre et helhedsorienteret 

perspektiv, samt at fremme læring og kapacitetsopbygning i kommunen.  

Beslutning 

Orienteringen tages til efterretning. 

Det aftales, at Handicaprådet løbende bliver orienteret i processen.  

5. Status på anmeldt tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed  

Sagsfremstilling 

Egedal Kommune afventer rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Lars Østergaard giver en status på forløbet, der er arbejdet med.  

Beslutning 

Den skriftlige rapport er modtaget i høring. Den er i overensstemmelse med 

den mundtlige tilbagemelding, hvorfor der ikke er givet et høringssvar. Der 

afventes nu den endelige rapport, der efterfølgende vil blive forelagt Social- 

og Sundhedsudvalget.  

Styrelsen for Patienssikkerhed kommer på genbesøg til foråret. Administra-

tionen forventer, at genbesøget vil vise, at der er fremdrift i forhold til gen-

opretning på kritikpunkter. 

 

Orienteringen tages til efterretning.  
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6. Status på Fremtidens Botilbud 

Sagsfremstilling 

Deloitte har i foråret-sommeren 2019 udarbejdet en evaluering af projektet 

Fremtidens Botilbud på EKBA. Formålet med evalueringen var at få et ledel-

sesredskab til at sikre bedst mulig fremdrift af projektet. Deloitte sammen-

fatter i evalueringen bl.a. følgende: 

 

 Beslutningsprocesserne omkring omlægning af institutionens drift har 

historisk været relativt langstrakte, ligesom eksekveringshastigheden 

historisk har været lavere end det normalt forventelige. (…) De gen-

nemførte aktiviteter peger samlet set på, at der er fremdrift i imple-

menteringen af en lang række forbedringstiltag. Men også at der er 

en relativt lang implementeringshorisont i forhold til flere af initiati-

verne, der på tidspunktet for denne evaluering fortsat ikke var i mål, 

uagtet at de har været kendt i hvert fald siden februar 2017. 
 Det konkluderes, at EKBA forventer at kunne realisere de fastlagte 

besparelser på 5 mio. kr. årligt i såvel 2019 som 2020, men at det 

ikke på nuværende tidspunkt er klart, hvorledes dette konkret skal 

ske. (…) I tilknytning hertil kan det konkluderes, at kombinationen af 

MED-proces, foreslåede besparelser samt især muligheden for gene-

relle serviceforringelser alt andet lige må antages at kunne realisere 

de forventede besparelser, såfremt tiltagene eksekveres konsekvent. 

 Efterspørgsel på endnu mere konkret og håndfast ledelse fra lederen 

af EKBA’s side 

 Der synes i foråret 2019 at være etableret et øget fokus på eksekve-

ring af diverse tiltag, hvorfor der samlet set er etableret en ramme 

for gennemførelse af de resterende tiltag, for så vidt de kan eksekve-

res i EKBA’s regi. 

 

Evalueringen kan læses i bilag 1. 

Den oprindelige rapport fra Deloitte fra december 2016 kan læses i bilag 2. 

 

Beslutning 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

Der er to hovedområder, som EKBA fremadrettet lægger vægt på: 

- Styrelsen for Patientsikkerhed 

- Økonomistyring  

7. Orientering om STU tilbud 

Sagsfremstilling 

Unge under 25 år, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse, har 

krav på at få tilbudt en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU). 

Den 25. april 2018 besluttede Byrådet at etablere et lokalt forankret STU-

tilbud under UngEgedal med plads til 24 elever fordelt over tre årgange. 

Egedals STU tilbyder et skræddersyet forløb, der tager højde for den enkel-

tes behov med henblik på læring og trivsel. Med udgangspunkt i den enkelte 

tilrettelægges et forløb, der udvikler eleven personligt, socialt og fagligt. 

Dette gøres gennem en afbalancering mellem faste rutiner og et bredt ud-

valg af muligheder for eksempelvis valgfag. Det er hensigten, at disse fær-
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digheder skal klæde eleverne på, til bedre at kunne klare sig selvstændigt i 

voksen livet.  

 

Tilbuddets leder beskriver, at tilbuddet er kommet godt fra start, og det ses, 

at eleverne udvikler sig positivt. Bl.a. er alle elever blevet selvtransporte-

rende. 

 

Tilbuddet startede op den 1. august 2018 med fem elever, hvilket antals-

mæssigt er lavere end de forventede otte elever pr. årgang. Der sker løben-

de tilgang og afgang af elever til tilbuddet, hvorfor antallet løbende ændrer 

sig. Pr. 1. august 2019 er der indskrevet 10 elever fordelt på de nu to år-

gange. 

 

Tilbuddet er løbende blevet justeret i forhold til udvidelse af målgruppen. 

Grundet overskudskapaciteten er det endvidere besluttet at sælge pladser til 

andre kommuner. 

Aktuelt har Ballerup Kommune købt en plads til en ung, der er fraflyttet 

Egedal Kommune til Ballerup Kommune. 

Omkostningerne og taksten for STU-tilbuddet afhænger af elevtallet i tilbud-

det. Ved starten af skoleåret 2019/20 er taksten for kommunens STU-tilbud 

under Ung Egedal konkurrencedygtig i forhold til lignende STU-tilbud i andre 

kommuner. STU-tilbuddet ventes således allerede at være rentabelt i 2019 i 

forhold til kommunens egne udgifter til elever fra Egedal Kommune.  

STU-tilbuddet optager også elevere fra andre kommuner, og her er den må-

nedlige takst fastsat til 23.867 kr. pr. måned. 

 

Beslutning: 

Orienteringen taget til efterretning. 

8. Forslag til møderække 2020 

Sagsfremstilling 

Administrationen har udarbejdet forslag til møderække 2020 i Handicaprå-

det. 

 

Torsdag den 27. februar 2020 

Torsdag den 28. maj 2020 

Torsdag den 27. august 2020 

Torsdag den 26. november 2020 

 

Beslutning 

Det aftales, at det forsøges at flytte mødet i februar til anden dato. Øvrige 

datoer godkendt. 

 

Der er efterfølgende fundet ny dato: Torsdag den 5. marts 2020 

 

Der er fortsat interesse for at holde møderne på forskellige lokaliteter, f.eks. 

hvert andet møde. Balsmoseskolen ASF stilles i forslag. 
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9. Prioritering af Handicaprådets midler for 2020 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet skal prioritere de afsatte midler i Handicaprådets budget 

2020:  

 

29.000 kr. til aktiviteter. 

Beslutning 

Det aftales, at de afsatte midler går til mødevirksomhed og eventuelle ar-

rangementer i 2020.  

10.  Meddelelser 

Beslutning 

Ingen meddelelser 

11.  Emner til næste møde 

Beslutning 

 Årshjul. 

 Årsberetningen for handicaprådet. 

 Revidering af forretningsorden (lige årstal). 

 Administrationens tilbagemelding omkring kommende arrangement. 

 Status på Task force forløb. 

 Orientering om budgetfordeling af de 7 mio. kr. i Center for Myndig-

hed og Social Service. 

 Oplæg ved Center for Skole og Dagtilbud – Investeringsanalyse af 

det specialiserede område, rapport udarbejdet af Rambøll. 

12.  Eventuelt 

Beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 19.00  
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Underskriftsside 
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