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Forum: Handicaprådet 

Tid: 8. september 2016, kl. 17 

Sted: Mødelokale 1 i Rådhusets forhal 

Deltagere: Jens Mikkelsen, Bjarke Juul, Frederik Lerche, Peter Rymann, Patri-
cia W. Gale, Lene R. Jessen, Alice Hasselgren, Jesper Hansen og 
Eric Boberg 
Jesper Rasmussen fra Bo-Vest deltager under punkt 2 
Anna Bojsen fra Social & Familie deltager under punkt 3 
 

Afbud: Henrik Jess, Leif Neergaard og Ottar Bingen 

 

Referent: Carina Kofoed 

 

Direktør for området Børn, Sundhed og Velfærd, Kristina Koch Sloth deltog i 
starten af mødet – for at hilse på Handicaprådet. Rådet præsenterede sig. 
 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
 
Beslutning: 
Godkendt 
 
 
2. Renovering af gårdhusene 
 
Sagsfremstilling: 
Handicaprådet ønsker svar på, hvordan adgangsforholdene bliver i forbindelse 
med renovering af gårdhusene. Er der givet nogle dispensationer? 
Bo-Vest er inviteret til mødet. 
 
Orientering og drøftelse: 
Jesper Rasmussen byudviklingschef i Bo-Vest præsenterede forskellige projek-
ter; 

 Albertslund Syd – etagehusene langs kanalen er renoveret, rækkehu-
sene er også renoveret dog uden meget tilgængelighed 
Gårdhusboliger – lige taget hul på renovering af 500 af dem. 

 Albertslund Vest – her har man ikke de samme muligheder for genhus-
ning som i Syd. Der er bygget 48 nye almenboliger på Robinievej og de 
bruges til genhusning. 

 Galgebakken – planlægger lige nu det endelige projekt. Fokus er meget 
på ventilation. 

 Hyldespjældet – arbejder også her med en helhedsplan for ombygning. 
Især de tre etagers boliger er ikke attraktive, men ombygges, så man i 
stueetagen får tilgængelighed, og så en udvendig trappe på to-etagers 
husene ovenpå.  

 Toften – her planlægges niveaufri adgang i stueetagen på de fleste bo-
liger. Herudover planlægges nye boliger på taget kombineret med ele-
vator ved gavlen (afklaring mangler med kommunen med nye boliger 
på taget – finansieringsandel fra kommunen). 

 Solhusene – planlægning også i gang her – fokus på sammenlægning 
af lejligheder. 
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 Blokland – her er der forslag om, at nedbryde blokken i mindre stykker 
samt at sammenlægge boliger lodret, som så bliver til rækkehuse med 
egen have. Også mulighed for lejligheder med tilgængelighed og også 
her er der tanker om nye boliger på taget. 

 
Samlet set øges antallet af almene boliger ikke. Der er opmærksomhed omkring 
behovet for små boliger. Størrelsen på de eventuelt nye taglejligheder er ikke 
besluttet endnu. Der er også fokus på seniorboliger – ønske fra politisk side i Al-
bertslund. Seniorboliger er indrettet så de ikke er attraktive for børnefamilier. 
 
Specielt omkring renovering af Gårdhusene: Gulvkonstruktionen laves om, kry-
bekælderen forsvinder, nyt køkken, nye facader og vinduer, nye lofter og ho-
veddør – ny hoveddør bliver 10m. Nogle af boligerne bliver med bryggers.  
Ganske få af husene får niveaufri adgang til/fra haven. Det har ikke været mu-
ligt at lave fuld tilgængelighed på hoveddørssiden – pengene skulle i så fald 
komme fra beboerne selv. Beboerne har ikke selv ønsket fuld tilgængelighed. 
 
Handicaprådet ønsker, er at der skabes så meget tilgængelighed som muligt – 
eksempelvis kan få centimeter i niveauforskel betyde meget. 
 
Bilag: 
Powerpoint fra Bo-Vest eftersendes 
 
 
3. Særligt tilrettelagt undervisning (STU) og tilbud til autister 
 
Sagsfremstilling: 
På Handicaprådets sidste møde blev der stillet spørgsmål om STU. Antal 
borgere der modtager STU, udenbys og her m.m. Herudover ønsker 
Handicaprådet at vide mere om, om der findes og bruges særlige tilbud til 
autister? 
 
Orientering og drøftelse: 
Alle STU forløb er udenbys forløb – og det er de, fordi vi ikke selv er udbyder og 
ej heller har en privat aktør i Albertslund. 
Vi har et tæt samarbejde med de aktører der findes og kan visitere mere præ-
cist – fremfor hvis vi havde vores eget tilbud, som måske ikke ville kunne 
rumme de unge lige så godt. De unge er meget forskellige med forskellige be-
hov og de visiteres ud fra netop disse behov.   
 
STU gælder for unge mellem 16 – 25 år. Efterhånden er det så etableret et til-
bud, så de fleste er 16-17 år når de starter og det er et 3-årigt forløb. 
 
Der er ikke et tilsyn med STU–udbyderne – kun de individuelle tilsyn på de 
unge. Det er uddannelsesvejlederen der fører tilsynet – mindst en gang om 
året. 
 
UU har vejledningsforpligtelsen når de unge går ud af folkeskolen. 
 
Tilbuddet kan også rumme særligt sårbare unge mennesker – men man skal 
dog være i stand til at overholde mødepligten. 
 
Hvordan klarer de 27 sig så efterfølgende? Det er meget forskelligt, flexjob, før-
tidspension, ganske få som kommer ud og fortsætter i mesterlære eller EGU – 
erhvervsgrunduddannelse – dog med ekstra støtte.   
 
Bilag: 
Notat blev omdelt – udsendes også med referatet. 
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4. Handicapprisen 
 
Sagsfremstilling: 
Handicaprådet uddeler Handicapprisen den 3. december 2016. Hvordan skal vi 
gøre opmærksom på uddelingen? Hvor skal der annonceres m.m.? 
Hvad skal deadline være for indstilling til prisen? 
 
Beslutning: 
Pressemeddelelsen skal konsekvensrettes – der står eksempelvis ”handicap-
pede borgere” og det skal omformuleres til ”borgere med handicap”. 
 
Borgmesteren kan ikke deltage ved uddeling af prisen på grund af ferie. Det be-
sluttes, at Jens Mikkelsen som formand for Handicaprådet uddeler prisen.  
 
Peter Rymann, Jens Mikkelsen og Alice Hasselgren beslutter på rådets vegne, 
hvem der skal modtage prisen.. 
 
Der fastsættes en indstillingsfrist fra forvaltningen.  
 
Bilag: 
Inspirationsmateriale fra andre kommuner 
Indstilling til prisen 
Pressemeddelelse (blev omdelt) 
 
 
5. Dialogmøde 
 
Sagsfremstilling: 
Handicaprådet har besluttet at afholde næste dialogmøde den 25. oktober 2016 
kl. 17 – 20. Emnet for dette dialogmøde handler om hvordan vi får mennesker 
med handicap i arbejde? Er der barrierer der skal nedbrydes? Osv. 
 
Orientering og drøftelse: 
Invitationen og artiklen blev gennemgået og godkendt. Carina sørger for, at de 
kommer i Albertslund Posten og i øvrige relevante steder. 
 
Bilag:  
Invitation til dialogmøde 
Artikel til Albertslund Posten 
 
 
6. Handleplan for information og kommunikation 
 
Sagsfremstilling: 
I forlængelse af Albertslund Kommunes Handicappolitik har rådet besluttet, at 
udarbejde et forslag til handleplan for Kommunikation. Der er udpeget to 
medlemmer af rådet til at indgå i en arbejdsgruppe, som skal komme med et 
forslag (Bjarke Juul og Alice Hasselgren). Arbejdsgruppen har holdt møde den 
19. august.  
Peter Rymann giver ny status. 
 
Orientering og drøftelse: 
Målet med at arbejde med denne handleplan er, at komme frem til konkrete 
handlemuligheder. Målsætningerne fra politikken fremgår også i handleplanen. 
Det omdelte notat har været forelagt i chefforum.  
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Der er i handleplanen fremsat forslag om dialogmøder , som kunne have karak-
tér af fyraftensmøder. Bjarke og Alice har budt ind med dem selv som deltagere 
fra rådet og kommunens borgerrådgiver vil også gerne være med.  
Kommentarer til forslaget; 

 Måske der skal laves en behovsundersøgelse, for det skal være rele-
vant for medarbejderne. 

 Forslag om, at det ligger i arbejdstiden, for med en travl hverdag, så bli-
ver man ikke ud over arbejdstid.  

 Måske er det bedre, at en leder eller udpeget ansat deltager og så skal 
det være obligatorisk.  

 Kan man lave en flyer der udtrykker at HR gerne vil i dialog?? 

 Hvad med ambassadører i forvaltningerne? 

 På én eller anden måde skal der arbejdes med holdninger og mødet 
med mennesker med handicap. 

 Kan det være et punkt på en dagsorden til personalemøde, så er mødet 
allerede etableret? 

 Godt hvis det kan etableres i den nære relation. 
Konklusion: Arbejdsgruppen prøver at lave en flyer. 
 
Øvrige målsætninger i handleplanen: 

 Piktogrammer og visualisering – behovet skal vurderes. 

 Pjece – overgang fra barn til voksen – tages ind i arbejdsgruppen og re-
videres – også med inspiration fra andre.  

 Byvandring/skilte – vi skal kigge rundt på rådhusnære områder og 
melde tilbage. Frederik sender gerne folk med. Peter og Frederik koor-
dinerer.  

 Tjek ind standeren og telefonen i forhallen sidder for højt. Frederik mel-
der tilbage, at standeren får en ekstra skærm længere nede og hylden 
bliver delt i to. Vejledning og telefon tjekkes efter for tilgængelighed. 

 Hvad oplever vagten af udfordringer – måske kan det løses med en 
snak? 

 Hjemmesiden – den er svær at finde rundt på og man kan ikke få læst 
uploadede pdf-filer op. ”Giv et praj” appen er også svær.  
PDF-oplæseren er vigtig, men der er også noget økonomi i det. Vi må i 
dialog med kommunikationsenheden.  

 
Handleplanen skal konsekvensrettes – der står eksempelvis ”handicappede 
borgere” og det skal omformuleres til ”borgere med handicap”. 
 
Arbejdsgruppen indkaldes igen og arbejder videre med handleplanen.  
 
Selve politikken trænger til revidering, der mangler eksempelvis hele sundheds-
området. Det kunne være en opgave, der lå til det nye Handicapråd. 
 
Bilag: 
Revideret notat blev omdelt – sendes også ud med referatet. 
 
 
7. Elevator ved busholdepladsen 
 
Sagsfremstilling: 
Frederik Lerche giver orientering vedrørende elevatoren ved busholdepladsen. 
 
Orientering og drøftelse: 
Elevatoren bliver dyrere end først beregnet. Forvaltningen lægger nu op til, at 
man ser på en ordentlig rampeløsning i stedet for. Det skal ske enten ved tilret-
ning af eksisterende rampe eller ved ny rampe.  
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Der kunne eventuelt også tænkes ny belægning på sneglen ind.  
 
Handicaprådet gør opmærksom på, at man ikke skal lave trafikregulering med 
belægningen – hvis man f.eks. ikke ønsker kørende cyklister ned af sneglen, så 
kan man benytte blomsterkasser el.lign.  
 
Bilag:  
Sagsfremstilling fra 17.4 udvalget – Udvikling af Albertslund Midtby 
 
 
8. Tilgængelighedsforhold (renovering af kanalen) 
 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet notat fra DH Albertslund vedrørende tilgængelighedsforhol-
dende ved renoveringen af Kanalen. DH har stillet spørgsmål som der ønskes 
svar på. 
 
Orientering og drøftelse: 
Der er lavet trin for at undgå cykler – men hvad så med kørestolsbrugere? Kritik 
af, at der ikke er nogen differentiering, i forhold til hvor gående og cyklister skal 
køre.  
Jens vil gerne se nærmere på sagen sammen med Frederik. 
 
Bilag:  
Notat fra DH 
Svar fra afdelingen ”Miljø & Teknik” 
Udleveret notat med billeder fra Bjarke – sendes også ud med referatet. 
 
 
9. Spørgsmål og svar 
 
Sagsfremstilling: 
Handicaprådets spørgsmål og svar fremlægges som fast punkt hvert møde, 
ligesom der samles op på spørgsmål, som er opstået i løbet af mødet. 
 
Orientering og drøftelse: 
Spørgsmål/svar arket samt bilag fra Jobcenteret blev taget til efterretning. 
 
Bilag: 
Spørgsmål/svar ark 
Bilag fra Jobcenteret som svar på spørgsmål nr. 23 og 24. 
 
 
10. Punkter til næste møde 
 
Sagsfremstilling: 
Handicaprådet har indtil videre planlagt følgende møder i 2016: 
 
08.09.16 - Handicapprisen 
25.10.16 - Dialogmøde 
03.12.16 - Uddeling af Handicapprisen 
08.12.16 - Tema: ? 
 
Rådet kan komme med forslag til punkter på det eller de kommende møder. 
 
Beslutning: 
Der planlægges et ekstra møde mellem Handicaprådets medlemmer og Peter 
og Jens – kl. 16 inden Dialogmødet.  
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Rådet tænker over, om der kunne være et relevant tema til mødet den 8. de-
cember. Herudover husker vi opmærksomhed på budgettet i december. 
 
11. Orientering fra formand og næstformand 
 
Sagsfremstilling: 
Formand og næstformand orienterer. 
 
Orientering: 
Formand:  
Dagsorden til Handicaprådets møder sendes kun ud på mail (og ikke også via 
E-Dagsorden), da det ellers bliver dobbeltarbejde for sekretæren.  
 
Næstformand:  
Har været på besigtigelse af p-pladser ved Kvickly (notat udleveret og sendes 
ud med referatet). Der er også en proces omkring p-pladserne sammen med 
”God adgang”. 
 
Bjergbanen: Kritik af, at den stadig ikke er driftssikker (notat med billeder udle-
veret og sendes ud med referatet). Frederik svarer, at der ikke er økonomi til at 
sætte noget ordentligt op og at elevatoren er renoveret flere gange. Det skal op 
politisk, hvis der skal gøres mere. 
 
 
12. Eventuelt 
 

 God Adgang – gennemgang af Sundhedshuset – hvad blev datoen? 
God Adgang kommer i uge 39 – vi afventer en tilbagemelding med ek-
sakt dato. 
 

 Konferencen ”Du er ikke alene” – hvem skal tilmeldes? 
Patricia, Alice og Bjarke tilmeldes. 

 

 Tilbagemelding på brug af hjemmesiden 
Indgår i arbejdsgruppen vedrørende handleplanen – dialog med kom-
munikationsenheden. 
 

 Adresse- og telefonliste 
Er revideret.  
Lene har søgt orlov og Fedai Celim træder ind i hendes sted (regner 
med godkendelse på næste KB-møde). 
Husk at sende eventuelle rettelser til Carina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


