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Referat af vælgermøde på Sorgenfri skolen mandag den 6. november 
2017 om handicappolitikken i Lyngby-Taarbæk kommune 
 
Panelet: Bodil Kornbek, Socialdemokratiet (A) 

Gitte Kjær-Westermann, Radikale Venstre (B) 
Karsten Lomholdt, Det Konservative Folkeparti (C) 
Arne Christensen, Socialistisk Folkeparti (F) 
Annette Skafte, Dansk Folkeparti (O) 
Søren P. Rasmussen, Venstre (V) 
Henrik Bang, Enhedslisten (Ø) 
Ditte Greisen, Alternativet (Å) 

 
Ordstyrer: Mogens Jørgensen 
 
Tilhørere: Ca. 40 personer 
 
 

Dagsorden: 

Indledningsvis præsenterede hver politiker sit svar på følgende spørgsmål: 

• Hvad er de største problemer på handicapområdet i Lyngby-Taarbæk kommune, og 
hvad vil du/dit parti gøre ved det? 

• Hvordan ser det efterfølgende ud til at kunne få gennemført dine/dit partis fremlagte 
forslag i kommunalbestyrelsen? 

 
Efter indlæggene var der mulighed for forsamlingen at stille spørgsmål til politikerne og at få be-
lyst partiernes holdning til følgende emner: 

• Nye handicapboliger, der er til at betale i husleje! 

• STU med botræning er blevet nedprioriteret de seneste år. Hvad vil du/dit parti gøre ved 
det? 

• Procedure for at få tilkendt førtidspension. Er der nogen bevægelse fra den hidtidige 
stramme praksis? 

• Handicappolitikken og dertil hørende handleplaner. Hvor langt er vi i processen? 

• Renovering af Sorgenfriskolen Gymnastiksal. Hvad er der sket med for-analysen som 
kommunalbestyrelsen har bevilget penge til? 

 

PANELDELTAGERENES PRÆSENTATION 

Ditte Greisen, Alternativet (Å) 
Stiller op til valg til kommunalbestyrelsen med en baggrund som cand.merc.jur. med ansættelse 
i det offentligt og sit arbejde i dag som kropspsykoterapeut. Sagsbehandling skal bygge på en 
objektiv vurdering. Kommunikationen er ikke altid i orden. Der ud over arbejder jeg for tilgæn-
gelighed i kommunen. 



Arne Christensen, Socialistisk Folkeparti (F) 
Stiller op til kommunalbestyrelsen med baggrund som socialrådgiver. For personer med funkti-
onsnedsættelser er rådgivning og tilgængelighed vigtig. Støtte til revalidering fører ofte til be-
skæftigelse. 

Annette Skafte, Dansk Folkeparti (O) 
Stiller op til kommunalbestyrelsen. Tryghed for psykisk syge. Det er vigtigt, at der tages hånd om 
disse personer. Det kræver et godt netværk at være psykisk syg. Vil arbejde for en respektfuld 
behandling af disse borgere. Ligesom der skal arbejdes for etablering af et netværkshus. 

Bodil Kornbek, Socialdemokratiet (A) 
Sidder i kommunalbestyrelsen og er formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af 
Børne- og Ungdomsudvalget. Alt for mange sager angående udsatte borgere ankes til Ankesty-
relsen, der hjemviser alt for mange sager til genbehandling i kommunen. Udsatte borgere skal 
heller ikke fastlåses i en tildelt bolig. Boligerne skal være til at betale. Kommunalbestyrelsen har 
lige vedtaget ansættelse af en pårørendevejleder, da der skal tænkes på hjælp til forældre og 
søskende til en handicappet. Skilsmisseraten for forældre med et handicappet barn er meget 
høj. Derfor er det vigtigt med støtte til disse forældre. Der er dog allerede gennemført flere ting. 

Karsten Lomholdt, Det Konservative Folkeparti (C) 
Sidder i kommunalbestyrelsen og er næstformand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem 
af Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Samarbejde er nød-
vendigt, og der er en hård prioritering af pengene i kommunen. Inklusionen i folkeskolen skal 
ikke fastsættes som en procent, men det handler desværre om penge. Kan en borger ikke klare 
sig på arbejdsmarkedet, skal der tilkendes en førtidspension. 

Gitte Kjær-Westermann, Radikale Venstre (B) 
Stiller op til kommunalbestyrelsen med en baggrund som selvstændig erhvervsdrivende. Handi-
cappolitikken er blevet revideret. En psykisk lidelse, der giver mistrivsel, må ikke udvikle sig til en 
sygdom. Kommunen har fået lavet en GAP-analyse. Resultatet heraf skal indarbejdes i handle-
planen. Tilgængelighed i kommunen skal indtænkes i alt nybyggeri og fx ved vejarbejde. Det er 
vigtigt at spørge handicappede til råds. Digitalisering skal der også arbejdes for. Fx bringes avi-
sen dgo gratis ud til alle husstande, mens der skal betales for at få bragt den ud som lydavis. 

Søren P. Rasmussen, Venstre (V) 
Sidder i kommunalbestyrelsen og er formand for Børne- og Ungdomsudvalget og medlem af 
Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Handicappede skal ikke ses som 
én gruppe – handicappede er meget forskellige. Sagsbehandlingen er som tidligere nævnt en 
skændsel. Medarbejderne skal tænke helhed. Alt for mange borgere er på kontanthjælp i for 
lang tid – nogen er på kontanthjælp i både 5 og 10 år. Lovgivningen skal udfordres. Borgerrådgi-
veren, der var en succes, er blevet sparet væk. Generelt bør en række bygninger renoveres, her-
under Sorgenfri Skolens gymnastiksal. Tilgængeligheden skal være på plads. Der er en udfor-
dring i, at det ikke bør være nødvendigt at rette henvendelse til politikerne i kommunen. 

Henrik Bang, Enhedslisten (Ø) 
Sidder i kommunalbestyrelsen og er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fri-
tidsudvalget. Skattelettelser er ikke lig med velfærd. Der skal større fokus på tildeling af førtids-
pension. Alt for mange er for længe på kontanthjælp, men det er et krav, at der sker en udred-
ning af borgerne. Samspillet på socialområdet bør gennemgås. Inklusionen i folkeskolen er uden 
tvivl et sparekrav. I stedet for at fokusere på inklusion bør man målrette og tilrettelægge nor-
malskolen. Gruppeordninger er gode, men alle børn kan ikke inkluderes i folkeskolen. Billige 



boliger skal mere i fokus. Nye boliger er nærmest ubetalelige. Der ud over skal nye boliger være 
handicapvenlige. 

 

DEBAT 

Fra tilhørerne blev det påpeget, at henvendelser til kommunen ikke altid er en positiv oplevelse. 
Dertil kommer, at der er forskel på fysiske og psykiske handicaps. I relation til arbejdsmarkedet 
skal udviklingshæmmede igennem lange jobprøvninger, hvilket er ensbetydende med, at svage 
borgere ligestilles med stærke borgere. 

Henrik Bang (Ø) påpegede, at de overordnede retningslinjer – altså lovgivningen – ikke ligger i 
kommunernes regi. Der er uden tvivl borgere, der ikke kan klare et arbejde, og disse sager bør 
afsluttes hurtigt. Det er her en borgerrådgiver er vigtig. 

Søren P. Rasmussen (V) påpegede, at det er et sygdomstegn i samfundet, at borgerne er nødt til 
at henvende sig politikerne. Med hensyn til arbejdsmarkedet for svage borgere er der et godt 
samarbejde mellem Slotsvænget og jobcentret, ligesom en lang række virksomheder i kommu-
nen tager ansvar med ansættelse af ressourcesvage borgere. Der bør udarbejdes en boligplan 
for boliger til unge, ældre og handicappede. 

Gitte Kjær-Westermann (B) henviste til GAP-analyse, hvor det bl.a. fremgår, hvordan kommunen 
bør kommunikere med borgerne. Heldigvis er lovgivningen omkring førtidspension under revi-
sion. 

Annette Skafte (O) medgav, at det er forrykt, at tonen i Borgerservice ikke altid er pæn. 

Bodil Kornbek (A) påpegede, at alle skal mødes med respekt. Ordentlighed er et krav. Man skal 
kunne se mulighederne i hinanden frem for at møde fx jobsøgende med mistillid. For udvikllings-
hæmmede skal der også være mulighed for uddannelse fx på STU. Et job af få timers varighed i 
fx IKEA er vigtig for de svage borgere. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Fra tilhørerne blev der spurgt til, hvordan en sagsbehandler kan overrule en lægeerklæring. 
Flere efterlyste genindførelse af en borgerrådgiver. Der blev også efterlyst mere samarbejde 
med pårørende i botilbud. Det blev bemærket, at Sorgenfri Skolen kan højne kompetencerne – 
der er sammenhæng mellem motorik og læring. 

Karsten Lomholdt (C) bemærkede, at der over et år har været 78 klager ud af mange tusinde af-
gørelser. Det er ønskeligt med en multihal ved Sorgenfri Skolen. En multihal koster et sted mel-
lem 5 og 35 mio.kr. Der forventes en status til februar. Der er et anlægsloft for kommunerne.  
Der kan ikke gives garanti for, at en lægeerklæring bliver overrulet.  

Annette Skafte (O) bemærkede, at Dansk Folkeparti er for genindførelse af en borgerrådgiver, 
ligesom DF er totalt imod arbejdsprøvninger i uendelighed. 

Arne Christensen (F) påpegede, at der ikke var flertal for en borgerrådgiver, men at han finder, 
at en borgerrådgiver er en god ide. Det samme gælder en pårørendevejleder. Kommunens per-
sonale skal tage godt imod borgerne. Med hensyn til lægeerklæringer må man konstatere, at de 
både bruges og misbruges. En lægeerklæring kan ikke stå alene. Når der tales tilgængelighed er 



det vigtigt ikke kun at inddrage handicaporganisationer, men at Byggeforskningsinstituttet har 
gode kompetencer på området.  Der bør være en ensartet tilgængelighed ved nybygning. 

Henrik Bang (Ø) påpegede, at kommune og læge er på hver sin side i brugen af lægeerklæringer. 
Erklæringerne bør underkastes et serviceeftersyn. Der skal nu udarbejdes en arbejdsbeskrivelse 
for pårørendevejleder. Når der ikke er penge på anlægsbudgettet til en multihal ved Sorgenfri 
Skolen, kan der i al fald udarbejdes en langtidsplan, så man ved, hvornår en multihal kan blive 
aktuel. Fandt også at det vil være klogt at genindføre en borgerrådgiver. 

Søren P. Rasmussen (V) påpegede, at Venstre kæmper for genindførelse af en borgerrådgiver, 
der var en stor succes. Påpegede, at det er tankevækkende, at der ved en gennemgang af 
mange sager, der ikke var blevet påklaget, var begået fejl i en lang række dem. Afviste, at en 
multihal ved Sorgenfri Skolen skal sponsoreres. Påpegede, at når der kan findes 226 mio.kr. til 
renovering af rådhuset, må der også kunne findes 35 mio.kr. til en multihal. Personaleomsætnin-
gen på 25 pct. I kommunen skal vendes, så man kan fastholde medarbejderne. Ser man på det 
netop vedtagne budget for 2018 er der en masse besparelser, der kommer ind af bagdøren. 

Bodil Kornbek (A) påpegede, at der er mange dygtige og dedikerede medarbejdere i kommunen, 
men det er svært at fastholde dygtigt personale og svært at få velkvalificeret personale. Bakkede 
op om en borgerrådgiver og en pårørendevejleder. Sagen om opførelse af en multihal ved Sor-
genfri Skolen går utroligt langsomt. Det er på tide, at der træffes nogle beslutninger. 

Gitte Kjær-Westermann (B) påpegede, at i stedet for en borgerrådgiver skulle der satses på 
bedre uddannelse af medarbejderne. Med hensyn til tilgængelighed er det en god ide at tage 
handicaporganisationer med på råd og se på lovgivningen. 

Ditte Greisen (Å) spurgte, hvad har man gjort før der var en borgerrådgiver. Påpegede, at ledel-
sesniveauet ikke er i orden. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Fra tilhørerne blev det påpeget, at det absolut ikke er velkvalificerede afløsere, der kommer i 
stedet for den sædvanlige sosu-assistent. En forbedring af tilgængeligheden på Lyngby Hoved-
gade blev også efterlyst. Det blev foreslået, at i stedet for etablering af letbanen kunne pengene 
bruges på handicappede. Pårørende til udviklingshandicappede borgere efterlyste tilbud om ak-
tiviteter til disse unge. Pårørende efterlyste også boligtilbud til demente udviklingshæmmede. 
Og sluttelig blev politikerne opfordret til at svare på Ditte Greisens spørgsmål om tiden før en 
borgerrådgiver. 

Arne Christensen (F) anførte, at der sker udvikling i kommunen. Der er fokus på kernevelfærd. 
Handicapområdet kunne inkluderes. 

Annette Skafte (O) oplyste, at der udover budgettet tilføres 11 mio.kr. til ældreområdet. Limone 
er et fantastisk tilbud til udviklingshandicappede og sårbare personer. Der skal dog fokuseres 
mere på, hvornår på dagen tilbuddene ligger. Der bør også være tilbud sen eftermiddag og tidlig 
aften. 

Henrik Bang (Ø) påpegede, at letbanen ikke er et kommunalt anliggende, men er vedtaget ved 
lov og regionalt. Aktiviteter til alle borgere skal der kigges på, ligesom tilbuddene skal være flek-
sible. Der skal ikke være rettigheder til at smide beboere ud af almene boliger. 

Søren P. Rasmussen (V) påpegede, at tilgængelighed bør fastlægges i udbygningsaftaler. I fohold 
til letbanen betales den af det dækningsbidrag virksomheder betaler. Dækningsbidraget på 75 



mio.kr. dækker mere end kommunens andel af udgifterne til letbanen. Kommunen kan ikke 
trække sig ud af letbanen. Med hensyn til demente og boliger skal man ikke kunne tvangsflytte 
borgere. De ansatte i kommunen er gode nok, men der mangler et godt lederskab. Der bør etab-
leres fx sommerferieaktiviteter til handicappede, ligesom der til alle foreninger bør stilles krav 
om, at foreningerne skal kunne rumme alle. 

Bodil Kornbek (A) påpegede, at Socialdemokratiet er meget optaget af problemerne omkring bo-
liger. Konstaterede, at der desværre sker en forråelse i sproget såvel på sociale medier som i 
omgangen med hinanden. Der skal stilles krav til lederne, men de er sværere at afskedige. 

Gitte Kjær-Westermann (B) påpegede, at der er et alt for stort fravær blandt personale ansat på 
ældreområdet. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Herefter var debatten slut. 

Ordstyrer Mogens Jørgensen takkede politikerne for fremmødet og takkede tilhørerne for den 
gode debat med politikerne. Sluttede med at ønske alle en god valgkamp. 

 

Mødet sluttede klokken 21.40. 

 

Jane Mona Pedersen 


