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Forum: Handicaprådet 

Tid: 14. september 2017, kl. 17.00 

Sted: Mødelokale 1 i Forhallen 

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

Rygaard Jessen, Alice Hasselgren, Henrik Jess og Peter Rymann 

 

Afbud: Frederik Lerche og Patricia W. Gale 

 

Referent: Maria Jørgensen 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (fra kl. 17.00 - 17.10) 
 
2. Gennemgang af rapporter fra God Adgang (fra kl. 17.10 – 17.40) 

  
Sagsfremstilling: 
På Handicaprådsmødet den 15. juni 2017 blev det besluttet at bede Miljø & 
Teknik om en mere konkret gennemgang af 2 rapporter fra God Adgang.  
Dels rapporten for Rådhuset tilbage i 2015 og dels rapporten for Sundhedshu-
set for 2017 med konkretisering af hvilke arbejder, der bliver lavet og hvilke der 
ikke bliver lavet. 
Arkitekt Bent Jakobsen Randbøll fra Miljø & Teknik er inviteret til mødet for at 
gennemgå rapporterne.  
 
Til drøftelse. 
 

3. Borgerrådgiverens beretning (fra kl. 17.40 – 18.10) 
 
Sagsfremstilling: 
Borgerrådgiver Pernille Bischoff deltager på mødet og fortæller om sit arbejde i 
relation til Handicaprådet. 
 

Til orientering og drøftelse. 

 

Bilag: Borgerrådgiverens beretning 
 

4. Digital tilgængelighed på Albertslund.dk (fra kl. 18.10 – 19.10) 
 
Sagsfremstilling: 
På Handicaprådsmødet den 15. juni 2017 blev der fremlagt og accepteret et til-
bud fra firmaet Diversa på vurdering af tilgængeligheden på Albertslund.dk. 
Diversa har siden da testet tilgængeligheden på hjemmesiden og udarbejdet en 
rapport, som de vil fremlægge på mødet.  
Desuden er Pernille Harting Frandsen, der er udviklingskonsulent  i By, Kultur & 
Fritid inviteret til at deltage på mødet. Pernille står blandt andet for opdatering af 
kommunens hjemmeside.  
 
Til drøftelse. 
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5. Handicaprådets økonomi 

 
Sagsfremstilling: 

Peter Rymann fremlægger status for Handicaprådets økonomi for 2017.  

 

Til orientering. 

 
6. Kommunalvalg 2017 

 
Sagsfremstilling: 
Den 21. november 2017 afholdes kommunalvalg.  
Handicaprådets arbejde i tiden fra kommunalvalget og indtil nyt Handicapråd er  
valgt og har konstitueret sig drøftes.  
 
Til drøftelse 
 
Bilag: Vedtægter og Forretningsorden for Handicaprådet i Albertslund 
  

7. Uddeling af Handicapprisen 2017 

 
Sagsfremstilling: 
Handicaprådet uddeler handicapprisen hvert år den 3. december.  
I 2017 falder den 3. december på en søndag – hvornår skal uddeling finde 
sted? 
Hvor skal der annonceres? 
Hvad skal deadline være for indstilling af kandidater til prisen? 
 
Til beslutning 

 

8. Forebyggende lægeundersøgelser for hjemmeboende borgere med 

handicap  

 
Sagsfremstilling: 
På Handicaprådsmødet den 2. marts 2017 bad Handicaprådet forvaltningen un-
dersøge om hjemmeboende borgere med handicap får tilbudt forebyggende læ-
geundersøgelser.  
Peter Rymann giver en orientering om procedure og praksis på området.  
 
Til orientering 
 

9. 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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10. Punkter til næste møde 
 
Sagsfremstilling: 
Rådet kan komme med forslag til punkter på det eller de kommende møder. 
 
Kommende mødedatoer i 2017: 
Den 7. december 2017 kl. 17.00 
 
Til drøftelse og beslutning 
 

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

- Afsendte høringssvar. 
Bjarke Juul har på vegne af Handicaprådet den 17. august 2017 sendt 
høringssvar vedr. forslag til lokalplan 2.11.  
Bjarke Juul orienterer.  
 

- Renovering af Gårdhavehusene. 
Bjarke Juul orienterer om korrespondance mellem kommunen og DH 
Albertslund afdeling vedrørende tilgængelighed i forbindelse med reno-
vering af Gårdhavehusene. 

 

- Opfølgning fra mødet den 2. marts 2017 på konferencen ”Partner-

skab for Job og Vækst – sammen kan vi mere” 

På mødet den 2. marts 2017 orienterede Bjarke Juul om konferencen 

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

sluttet at invitere Jobcentret til en drøftelse af virksomhedsindsatsen i 

Albertslund Kommune. Jobcentret inviteres til mødet i december. 

 

- Orientering fra HR’s møde med Velfærdsudvalget den 21. august 2017. 

 
12. Eventuelt 
 


