
Dagsorden

Dato: 15. februar 2017
Sags nr.: 00.22.00-A00-2-17
Sagsbehandler: AJQ

BØRN, SUNDHED & 
VELFÆRD

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 2
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68

Forum: Handicaprådet
Tid: 2. marts 2017, kl. 17
Sted: Mødelokale 1 i Forhallen

Deltagere:Jens Mikkelsen, Bjarke Juul, Leif Neergaard, Ottar Bingen, Frederik 
Lerche, Peter Rymann, Patricia W. Gale, Fedai Celim, Alice 
Hasselgren, Henrik Jess

Afbud:

Referent: Maria Jørgensen

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Temadrøftelse – hvordan kan handicappolitik og sundhedspolitik 
tænkes sammen.
 

Sagsfremstilling:
På sidste møde i Handicaprådet blev det besluttet at tage en temadrøftelse af, 
hvordan handicappolitik og sundhedspolitik kan tænkes sammen. 
På mødet deltager Ida Byrge Sørensen (chef for Sundhed, Pleje & Omsorg) 
samt Elsa Martha Eriksen (sundhedskoordinater i Sundhed, Pleje & Omsorg). 

Til drøftelse

3. Dialogmøde 2017

Sagsfremstilling:
Social & Familie har arbejdet med forslag til oplægsholdere til dialogmødet 
2017, der påtænkes afholdt i april 2017.

Forskellige aktører har været i spil og Social & Families forslag til oplægsholder 
er:
Peter Rodney - psykolog og knyttet til VISO. Vi har brugt ham i en konkret sag i 
Humle og i forbindelse med afrapportering mødte jeg ham i sidste uge; så 
spændende.
Han kan holde oplæg om psykisk udviklingshæmning idet denne type 
udfordring udfordrer kommunerne og deres beredskab.

Til beslutning
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4. Handleplan for information og kommunikation

Sagsfremstilling:
Den udarbejdede handleplan for handicappolitikkens tema om Kommunikation 
og information er blevet rettet til, jfr. det på sidste møde besluttede: ”Teksten i 
handleplanen skal rettes til, så der ikke står handicappede borgere, men 
borgere med handicap”.
Peter Rymann giver opdatering på handleplanens punkter.

Til orientering og drøftelse

Bilag: Handleplan for Handicappolitikkens tema 7: Kommunikation og 
information

5. Sag vedrørende parkeringspladser

Sagsfremstilling:
Forslag fra handicaprådet om forbedring af parkeringsforholdene ved 
Rådhusparkeringen, Aldi parkeringen samt bedre skiltning ved indkørslen til 
parkeringskælderen.

Jens Mikkelsen orienterer om fremsendt notat. 
 
Til orientering

Bilag: Forslag fra handicaprådet om forbedring af parkeringsforholdene for 
personer med handicap.

6. Handicaprådets økonomi

Sagsfremstilling:
Sekretæren fremlægger status for Handicaprådets økonomi 2016 og 2017. 

Til orientering og drøftelse

7. Årsberetning

Sagsfremstilling:
Social & Familie har udarbejdet udkast til årsberetning 2016. Udkastet 
fremlægges og det drøftes om der er aktiviteter, der særligt skal fremhæves. 

Til orientering og drøftelse

Bilag: Udkast til årsberetning 2016
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8. Rapport fra God Adgang

Sagsfremstilling:
Rapporten fra God Adgangs gennemgang af Sundhedshuset er modtaget og 
udsendt pr. mail til Handicaprådet den 23. januar 2017. 
Rapportens indhold drøftes.

Til drøftelse

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. 

Til orientering

Bilag: Spørgsmål/svar ark

10. Punkter til næste møde

Sagsfremstilling:
Rådet kan komme med forslag til punkter på det eller de kommende møder.

Kommende mødedatoer i 2017:
Den 15. juni 2017 kl. 17.00
Den 14. september 2017 kl. 17.00
Den 7. december 2017 kl. 17.00

Eventuelt fastsættelse af datoer for 2 uformelle møder i løbet af 2017. 

Til drøftelse og beslutning

11. Orientering fra formand og næstformand

Sagsfremstilling:
Formand og næstformand orienterer blandt andet om:

- Afsendte høringssvar.

- Tilgængelighed i forbindelse med etablering af Letbanen
Bjarke Juul har bedt om en drøftelse af, hvordan vi sikrer, at 
forvaltningen får mulighed for at opnå den rette tilgængelighed i 
forbindelse med etableringen af Letbanen i Albertslund.

Bilag: Koncept for stationspladser, december 2016. 

- Orientering fra konferencen Partnerskab for Job og Vækst – 
sammen kan vi mere.
Bjarke Juul har deltaget i konferencen ”Partnerskab for Job og Vækst – 
sammen kan vi mere”, og har efterfølgende sendt en mail ud til 
Handicaprådet med links til konferencematerialet.
Bjarke Juul lægger op til, at en drøftelse af, om Handicaprådet i 
Albertslund kan sætte et tilsvarende projekt i gang.
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- Orientering fra Det Centrale Handicapråds Årsmøde 2017
Bjarke Juul har deltaget i Det Centrale Handicapråds Årsmøde 2017 og 
orienterer om dagen på Nyborg Strand.

Bilag:  DHC program samt notat fra årsmødet

12. Eventuelt


