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Forum: Handicaprådet 

Tid: 15. juni 2017, kl. 17.00 

Sted: Mødelokale 1 i Forhallen 

Deltagere: Jens Mikkelsen, Bjarke Juul, Leif Neergaard, Ottar Bingen, Fedai 

Celim, Alice Hasselgren, Henrik Jess og Peter Rymann 

 

Afbud: Frederik Lerche og Patricia W. Gale 

 

Referent: Maria Jørgensen 

  
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
 
 
2. Opfølgning på dialogmødet den 4. maj 2017 – Hvordan gik det?  

  
Sagsfremstilling: 
Torsdag den 4. maj 2017 afholdt Handicaprådet dialogmøde i KB-Salen, med 
temaet ”Voksne udviklingshæmmede med psykiske vanskeligheder og dets be-
tydning for deres sociale relationer”.  
Psykolog og VISO ekspert Peter Rodney holdt oplæg med efterfølgende debat 
for de ca. 60 fremmødte. 
Lisa-Marie Bøtcher Høyer, der er leder af Boligerne Herstedøster Sidevej og 
Humlehusene deltager på mødet.  
 
Til drøftelse 
 
 

3. Handicaprådets økonomi 

 
Sagsfremstilling: 

Peter Rymann fremlægger status for Handicaprådets økonomi for 2017.  

 
Til orientering og drøftelse 
 
 

4. Digital tilgængelighed på Albertslund.dk  

 
Sagsfremstilling: 
På sidste møde i Handicaprådet, blev det besluttet, at forvaltningen skulle ind-
hente tilbud på vurdering af tilgængeligheden på Albertslund.dk. fra 2 forskellige 
firmaer.  
Der er indhentet tilbud fra henholdsvis Sensus og Diversa.  
Peter Rymann gennemgår på mødet de 2 tilbud og Handicaprådet bedes drøfte  
og tage stilling til, om man ønsker at gøre brug af et af tilbuddene.  
 
Til beslutning og drøftelse 
 
Bilag: Notat samt tilbud fra henholdsvis Sensus og Diversa.  
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5. Ankestatistik 2016  
 
Sagsfremstilling: 
Peter Rymann orienterer om Ankestyrelsens statistik 2016 vedrørende klager til 
Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområ-
det. 
 
Til orientering 
 
Bilag:  Ankestatistik 2016, Albertslund Kommune 
 
 

6. Kvalitetsstandarder Middelfart Kommune  
 
Sagsfremstilling: 
Peter Rymann orienterer om svar fra Middelfart Kommune vedrørende sagsbe-
handling uden kvalitetsstandarder. 
 
Til orientering 
 
Bilag:  Mail fra Social- og Sundhedsdirektør i Middelfart Kommune Mette Hei-
demann, notat til borgerne i Middelfart Kommune samt oplæg fra Middelfart 
Kommune fra Det Centrale Handicapråds Årsmøde 2017 
 
 

7. Sag vedrørende parkeringspladser 

 
Sagsfremstilling: 
På sidste møde i Handicaprådet tilkendegav Handicaprådet, at ville bidrage 
økonomisk med ca. 30.000 kroner til at forbedre parkeringsforholdene ved Råd-
husparkeringen, Aldi parkeringen samt forbedre skiltning ved indkørslen til par-
keringskælderen.  
Efterfølgende er der modtaget et prisoverslag på 25.000 – 35.000 kroner fra 
Miljø & Teknik, hvilket overslag er accepteret og arbejdet er i gang sat.  
 
Til orientering  
 
Bilag:  Mail fra Frederik Lerche, Miljø & Teknik 
 
 

8. Spørgsmål og svar 
 
Sagsfremstilling: 
Handicaprådets spørgsmål og svar fremlægges som fast punkt hvert møde, li-
gesom der samles op på spørgsmål, som er opstået i løbet af mødet.  
 
Til orientering 
 
Bilag:  Spørgsmål/svar ark 
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9. Punkter til næste møde 
 
Sagsfremstilling: 
Rådet kan komme med forslag til punkter på det eller de kommende møder. 
 
Kommende mødedatoer i 2017: 
Den 14. september 2017 kl. 17.00 
Den 7. december 2017 kl. 17.00 
 
Til drøftelse og beslutning 
 
 

10. Orientering fra formand og næstformand 
 
Sagsfremstilling: 
Formand og næstformand orienterer blandt andet om: 
 

- Afsendte høringssvar. 
Høringssvar til VFU dagsorden til møde den 20. april 2017 vedrørende 
Tema – fællesmøde mellem ældrerådet og VFU samt 
Dialog med Ankestyrelsen vedrørende afgørelser 
 
Høringssvar til VFU dagsorden til møde den 18. maj 2017 vedrørende  
Handleplan for håndtering af ventelisten på plejeområdet 

 

- Etablering af elevator ved Albertslund Station 

 

- Orientering fra konferencen ”Mere Lighed i Sundhed”  

Bjarke Juul har deltaget i konferencen ”Mere Lighed i Sundhed” den 8. 

maj 2017 og har efterfølgende sendt en mail ud til Handicaprådet med 

notat og program fra konferencen. 

 

- Opfølgning fra sidste møde på konferencen ”Partnerskab for Job 

og Vækst – sammen kan vi mere” 

På sidste møde i Handicaprådet orienterede Bjarke Juul om konferen-

cen ”Partnerskab for Job og Vækst – sammen kan vi mere” og det blev 

besluttet at bede forvaltningen undersøge om man i Albertslund Kom-

mune kunne tænke sig at gøre brug af projektet og tilbyde noget tilsva-

rende. 

Til næste møde i Handicaprådet den 14. september 2017 inviteres Ulla 

Lorentzen, der er teamleder i Virksomhedsteamet til en drøftelse af virk-

somhedsindsatsen i Albertslund Kommune. 

 
 
11. Eventuelt 
 


