
 Hørsholm 19. september 2016 

 

Bemærkninger til De tre Forslag, og til etablering af botilbud/bofællesskaber til 
voksne med udviklingshæmning på Hospitalsgrunden. 

__________________________ 

Tre meget inspirerende og spændende forslag med mulighed for mangfoldighed og fællesskab i nye 

boligformer og med spændende fællesfaciliteter. Alle tre forslag indeholder således muligheder for 
etablering af boliger til alle herunder botilbud/bofællesskaber til mennesker med udviklingshæmning. 

Handicaprådet i Hørsholm har nedsat en pårørendegruppe, som blandt andet skal bidrage til at sikre, at 
kommunen etablerer et passende antal botilbud/bofællesskaber, da kommunen er underforsynet med 
egnede boliger til voksne fra 18 år med udviklingshæmning.  

Vi deltog i borgermødet 5/9 2016 og indsender hermed vores bemærkninger og input til anvendelsen af 
Hospitalsgrunden. 

Sammenfatning: 

 Alle tre forslag er meget interessante og rummer mulighed for en fantastisk spændende udvikling 

af Hospitalsgrunden til gavn for alle kommunens borgere, herunder mennesker med 
udviklingshæmning. 

  Alle 3 rådgiverteams bekræftede på borgermødet, at deres forslag indeholder mulighed for en 
naturlig indarbejdelse af botilbud/bofællesskaber i bebyggelsesstrukturen. 

 Specifikt gælder dette den klynge-struktur, som kendetegner alle 3 forslag, og som muliggør en 

naturlig og smidig integration af mennesker med udviklingshæmning i det omgivende samfund. 

 Desuden bygger alle tre forslag på etableringen af mangfoldige fællesskaber, som kombinerer 
individuelle behov med fællesskab og adgang til fælles faciliteter. 

 Kommunen bør etablere et passende antal botilbud/bofællesskaber i løbet af de næste 7 år. Den 
indledende satsning skal over tid tilpasse sig det faktiske behov, således at det endelige antal 
botilbud/bofællesskaber etableres tidsmæssigt forskudt over en periode frem til 2030. Det bør 

tilsikres, at huslejeniveauet giver mulighed for finansieringen af et i øvrigt anstændigt liv. Antallet af 
botilbud/bofællesskaber skal harmoniseres med de udfordringer, som fremgår af Hørsholm 

Kommunes seneste oversigt over ”Forventet boligbehov i perioden 2017-2030” (se nærmere 
nedenfor). 

Bemærkninger til de tre forslag: 

Forslaget fra Vandkunsten/Cobe er et fint forslag med en plan, der virker meget faglig gennembearbejdet. 

Dette forslag er også rummeligt med plads til alle, men det udstråler ikke helt den samme livsglæde og 
inspiration som Snøhetta.  

Forslaget fra Snøhetta m.fl. er meget inspirerende med den ”centrale park”, den grønne linje som præger 
hele projektet, mangfoldigheden samt med boligtyper til alle uanset alder og evt. funktionshæmninger.  

Forslaget fra Dorte Mandrup arkitekter m.fl. er også et spændende forslag, men det domineres af ideen 
med det store vandprojekt/søområde, hvilket reducerer mulighederne for åbne lege- og opholds områder. 



Gangarealerne over søen og de åbne bygninger ud over søen virker ikke umiddelbart sikre for mindreårige 
og ældre. Forslaget skønnes også rummeligt med plads til alle. 

 

Baggrunden for etablering af botilbud/bofællesskaber på Hospitalsgrunden.  

Som nævnt i indledningen er Hørsholm kommune underforsynet med egnede boliger til voksne fra 18 år 

med udviklingshæmning. Denne mangel på botilbud/bofællesskaber er senest dokumenteret i et notat 
”SSU3:Vedrørende behov for botilbud til udviklingshæmmede”. Notatet der er udarbejdet den 20/7 2016 af 

Administrationen, Center for Børn og Voksne, indgår som et af Social- og Seniorudvalgets baggrundsnotater 
til ”Høringsmateriale budget 2017-2020”.  

Pårørendegruppen har i overensstemmelse med kommissoriet fra Handicaprådet udarbejdet et notat af 

1/5 2016: ”Idepapir i relation til etablering af kommende bofællesskaber i Hørsholm”. ”Idepapiret” indgår 
som bilag til ovennævnte baggrundsnotat SSU3. ”Idepapiret” har været behandlet på Handicaprådets møde 

den 19/5 2016. Handicaprådet godkendte arbejdsgruppens notat, men er samtidig bevidst om, at der ikke 

bygges udelukkende på baggrunden af denne vurdering. Der arbejdes videre med emnet. 

Vi har i ”Idepapiret” peget på, at kommende botilbud/bofællesskaber bør placeres på Hospitalsgrunden, 

som med alle de nye muligheder er det bedste sted for placering af de nye botilbud/bofællesskaber. Med 
den rigtige placering på Hospitalsgrunden vil der tillige kunne skabes synergi mellem almen boligerne, 

herunder de kommende plejeboliger ved Sophielund samt aktiviteterne i Sophielund og de kommende nye 
aktiviteter på Hospitalsgrunden.  

Vurdering af behov 

Uddrag fra notat ”SSU3:Vedrørende behov for botilbud til udviklingshæmmede”. 

Administrationen, Center for Børn og Voksne, har i forbindelse med vurderingen af behovet for botilbud i 

fremtiden ajourført den tidligere oversigt fra 2015, ved at gennemgå alle nuværende børne-ungesager på 

handicapområdet, og lavet et skøn over hvilken boform det enkelte barn/ung forventes at have behov for i 
voksenlivet. Den nye Oversigt fra 2017-2030 omfatter nu 33 børn, der har behov for et botilbud af 
forskellige karakterer i deres voksenliv. 

De 14 af børnene har behov for massiv støtte i form af forskellige botilbud med døgndækning.  Børnene har 
forskellige diagnoser og behov, og kommunen vurderer det ikke muligt at tilgodese disse børn i egne 
botilbud – hverken eksisterende eller nye. De vil derfor blive visiteret til andre kommuner, som har de 
nødvendige specialiserede institutioner. 

10 af de 33 børn har diagnosen autisme, aspergers og/eller ADHD og vurderes at kunne profitere af et 
botilbud til unge med autisme og relaterede vanskeligheder. De 7 af børnene har behov for botilbud i 

perioden 2017-2022. De resterende 2 børne i 2023-2024 og 1 barn i 2029. Kommunen vurderer der er 
behov for et botilbud/bofællesskab til denne gruppe (se nedenfor). 

9 af de 33 børn har diagnosen Downs syndrom, hjerneskade og/eller mental retardering og vurderes at 

kunne profitere af et botilbud for unge udviklingshæmmede. 6 af børnene har diagnosen Downs syndrom, 
og alle 9 børn har behov for botilbud i perioden 2017-2022. Kommunen vurderer der er behov for et 
botilbud/bofællesskab til denne gruppe (se nedenfor). 

Udover ovenstående forventer Administrationen, Center for Børn og Voksne, at 6 unge/voksne i 
aldersgruppen 19-36, vil have behov for et botilbud for udviklingshæmmede indenfor de næste par år. 
Kommunen har ikke anvist nogen løsning herfor. 



Samlet vurdering fra Administrationen, Center for Børn og Voksne. 

Ud fra ovenstående analyse af børn med handicap vurderer Administrationen, Center for Børn og 
Voksne, samlet set, at: 

1) Der er behov for et botilbud til unge med autisme relaterede vanskeligheder, herunder aspergers 

og ADHD problematikker. Som det fremgår ovenfor vurderes 7 børn i perioden frem til 2022 at 
kunne have gavn heraf, og yderligere 2 børn i de efterfølgende 2 år. 

Administrationens, Center for Børn og Voksne, vurdering er, at et botilbud/bofællesskab opført 

efter almenboliglovens §105 med støtte efter servicelovens §85 med plads til 6 unge i ovennævnte 
målgruppe vil være realistisk og rentabelt at opføre. 

2) Der er behov for et botilbud til unge med udviklingshæmning i form af Downs syndrom, 

hjerneskade eller mental retardering. Som det fremgår ovenfor vurderes 9 børn i perioden frem til 
2022 at kunne have gavn heraf.  

Administrationens, Center for Børn og Voksne, vurdering er, at et botilbud/bofællesskab opført 
efter almenboliglovens §105 med støtte efter servicelovens §85 med 6 pladser til unge i 
ovennævnte målgruppe ville være rentabelt at opføre, hvilket skal ses i sammenhæng med at 

Hørsholm i forvejen har 4 pladser i Højmose Vænge til unge udviklingshæmmede. 

Administrationen, Center for Børn og Voksne, afslutter notatet med følgende: 

Behovet for det enkelte barns/den unges boform er naturligt forbundet med en vis usikkerhed, da 
det dels afhænger af hvordan barnet/den unge udvikler sig og dels hvorvidt de unge ønsker at blive 
boende i Hørsholm. 

Vurdering af anlægs- og driftsøkonomi vil kræve en nærmere analyse, men såfremt der er politisk 
ønske om opførsel af ovennævnte botilbud/bofællesskaber kunne man overveje, at tænke det ind i 

byplanlægningen ved opførelse af nye almene boliger 

Afsluttende bemærkninger fra Pårørendegruppen. 

Det er vores klare vurdering, at 2 nye botilbud/bofællesskaber med hver 6 pladser, er et absolut minimum 

set i lyset af at de 4 pladser på Højmose Vænge er midlertidige pladser til Afklaringsforløb, der er beskrevet 

til at borgerne kan bo der 2-3 år, og at man i den periode kan vurdere om borgeren skal videre i egen bolig 
med støtte eller i bofællesskab. Vi ser meget gerne at de 2 nye botilbud/bofællesskaber hver har 8 pladser, 

som anbefalet i det ovennævnte ”Idepapir”, hvilket også harmonerer bedre med kommunens skøn over 
antal af behov for botilbud/bofællesskaber i den kommende periode. 

Til yderligere belysning omkring udformningen af de nye botilbud/bofællesskaber henvises til ovennævnte 
”Idepapir i relation til etablering af kommende bofællesskaber i Hørsholm” som er bilag til SSU3, der ligger 
på Hørsholm kommunes hjemmeside www.horsholm.dk under Høringsmateriale budget 2017-2020. 

Med venlig hilsen fra Pårørendegruppen  
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