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1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Gennemgang af rapporter fra God Adgang
 

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, som rapporten påpeger er 
mangelfulde, der bliver lavet og hvilke der ikke bliver lavet.
Arkitekt Bent Jakobsen Randbøll fra Miljø & Teknik var inviteret til mødet for at 
gennemgå rapporterne. 

Drøftelse:
Bent Jakobsen Randbøll gennemgik først rapporten for Sundhedshuset fra 
2017. 
En del af toiletterne lever ikke op til God Adgangs minimumskriterier for tilgæn-
gelighed. Blandt andet er der problemer med døre, der vender forkert samt for 
lidt friplads og vendeareal i toiletrummene. Bent Jakobsen Randbøll oplyste, at 
Miljø og Teknik er indstillet på at lave nogle ombygninger, som gør at toiletterne 
kommer til at leve op til God Adgangs kriterier for tilgængelighed.
I forhold til skiltning i Sundhedshuset, erkender Miljø & Teknik at det halter og er 
indstillet på at forbedre det.
Bent Jakobsen Randbøll oplyste, at efter endt facaderenovering, vil indgangene 
ved nr. 4 og nr. 10 blive overdækket. Tegninger over overdækningen vedhæftes 
referatet. 
Bjarke Juul er – med Jesper Rostgaard Hansen, som suppleant - med i det 17-4 
udvalg, der blandt andet har til opgave at forestå gennemførelse af byggepro-
jektet i Sundhedshuset og det blev aftalt at Bjarke Juul kontakter Jesper Rost-
gaard Hansen for at deltage på næste møde i 17-4 udvalget samt bistå Miljø & 
Teknik ved spørgsmål om tilgængelighed for at sikre at alle krav bliver overholdt 
fremadrettet. 
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Dernæst blev God Adgangs rapport for Rådhuset fra 2015 kort gennemgået og 
Bent Jakobsen Randbøll oplyste, at der er blevet etableret et handicaptoilet i 
stueetagen i blok C. Handicaprådet ønsker bedre skiltning herom - skiltning, der 
kan ses når man går i gennem forhallen. Desuden ønskes information ved 
skranken om, hvor handicaptoiletter forefindes på Rådhuset.
Toiletterne ved blok A vil forblive som de er – dette ud fra et ønske om at beva-
re en del af den oprindelige byggestil fra 1970’erne.
Parkeringspladserne ved den runde parkering er ved at blive ændret, som det 
tidligere er ønsket fra Handicaprådets side. 

Jens Mikkelsen bad Miljø & Teknik huske at tage rapporterne fra God Adgang 
frem, når man fremadrettet planlægger renoveringer, ombygninger m.v., så man 
husker at have tilgængelighed i fokus, når der planlægges.

3. Borgerrådgiverens beretning

Sagsfremstilling:
Borgerrådgiver Pernille Bischoff var inviteret til mødet for at fortælle om sin be-
retning for 2016-2017 og sit arbejde som Borgerrådgiver i Albertslund Kommu-
ne.

Orientering og drøftelse:
Borgerrådgiver Pernille Bischoff er jurist og har siden 2015  været ansat af 
Kommunalbestyrelsen og er uafhængig af kommunens forvaltninger. Borgerråd-
giveren er ansat i fællesskab af Albertslund og Glostrup Kommuner.

Borgerrådgiveren kan gennemgå en borgers sagsforløb og undersøge, om de 
juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. Borgerrådgive-
ren kan ikke tage stilling til, om en borger har ret til en bestemt ydelse, men kan 
undersøge, om der er foretaget en korrekt sagsbehandling. Borgerrådgiveren 
kan også vejlede borgernes muligheder og hjælpe med at få genskabt en kon-
struktiv dialog mellem borger og kommunen.

Målet med borgerrådgiveren er at sikre, at borgerne bliver hørt af kommunen, 
og at dialogen er konstruktiv. Samtidig anvendes klager fremadrettet til forbed-
ring af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen.

Alle borgere kan henvende sig skriftligt eller kan ringe og aftale tid for et person-
ligt møde. 
http://albertslund.dk/borger/borgerraadgivning//

4. Digital tilgængelighed på Albertslund.dk

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. 
Lars Holm Sørensen fra Diversa var sammen med Pernille Harting Frandsen, 
der er udviklingskonsulent  i By, Kultur & Fritid inviteret til at deltage på mødet. 

http://albertslund.dk/borger/borgerraadgivning//
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Drøftelse:
Lars Holm Sørensen præsenterede de væsentligste punkter i rapporten og præ-
ciserede, hvor der er plads til forbedringer på Albertslund.dk. 

Det blev aftalt at Pernille Harting Frandsen tager rapporten med tilbage til kom-
munikationsgruppen og undersøger, hvad der – jfr. rapportens anbefalinger - 
kan laves af forbedringer på hjemmesiden.

Lars Holm Sørensen anbefaler, at man fra Albertslunds side lægger pres på de 
eksterne leverandører af materiale på hjemmesiden, for at få dem til at overhol-
de reglerne om digital tilgængelighed. 

Bjarke Juul spurgte, om der er kommuner, der gør mere indenfor digital tilgæn-
gelighed end Albertslund og Lars Holm Sørensen svarede, at Herning Kommu-
nes hjemmeside er et godt bud på god digital tilgængelighed. 

Der blev spurgt, om hvad der er for handicaps, man har, hvis man har svært 
ved at bruge Albertslund.dk, som den ser ud nu. Lars Holm Sørensen svarede, 
at i hvert fald blinde og svagtsynede samt mennesker, der ikke kan bruge en 
mus, vil have problemer med at navigere rundt på hjemmesiden. 

Efter en meget fin gennemgang fra Lars Holm Sørensen blev det aftalt, at Per-
nille Harting Frandsen deltager på næste møde i Handicaprådet den 7. decem-
ber 2017 og kommer der med en tilbagemelding på, hvad der – jfr. Diversas an-
befalinger - er blevet lavet og hvad der vil blive lavet af forbedringer på Albert-
slund.dk. 

5. Handicaprådets økonomi

Sagsfremstilling:
Peter Rymann fremlagde status for Handicaprådets økonomi for 2017. 

Orientering:
Budgettet i 2017 er på 163.000 kroner inkl. en overførsel af 77.000 kroner fra 
2016. 
Der er p.t. 141.569 kroner tilbage – herfra skal trækkes 30.000 kroner til forbed-
ring af parkeringsholdene og ca. 30.000 kroner til Diversa for deres rapport ved-
rørende digital tilgængelighed på Albertslund.dk. 

6. Kommunalvalg 2017

Sagsfremstilling:
Den 21. november 2017 afholdes kommunalvalg. 
Peter Rymann bad om at Handicaprådets arbejde i tiden fra kommunalvalget og 
indtil nyt Handicapråd er valgt og har konstitueret sig blev drøftet. 

Drøftelse:
Der er den 6. september 2017 sendt mail til Bjarke Juul vedr. udpegning de nye 
medlemmer til Handicaprådet for valgperioden 2017-2020, der er indstillet af 
DH. Fristen for at indsende kandidater er den 7. december 2017. 

Umiddelbart efter kommunalvalget udpeger Kommunalbestyrelsen sine nye 
medlemmer af Handicaprådet. 
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Resten af medlemmerne udpeges efter kommunalvalget, hvor der laves en poli-
tisk sag om valg af medlemmer til Handicaprådet. Sagen skal først til behand-
ling på VFU, ØU og dernæst på et KB-møde. 

7. Uddeling af Handicapprisen 2017

Sagsfremstilling:
Handicaprådet uddeler handicapprisen hvert år den 3. december. 
I 2017 falder den 3. december på en søndag og Peter Rymann bad Handicap-
rådet tage stilling til, hvornår skal uddeling finde sted, hvor skal der annonceres 
og hvad deadline skal være for indstilling af kandidater til prisen.

Beslutning:
Der var enighed om i lighed med sidste år, at nedsætte et udvalg bestående af 
Jens Mikkelsen, Alice Hasselgren og Peter Rymann. Udvalget afholder et ad 
hoc møde snarest muligt. 

Forvaltningen sørger for formidling, annonce i AP samt på tekst til hjemmesiden 
og der laves materiale vedrørende prisen, som Handicaprådets medlemmer kan 
dele ud i deres netværk.
 
Deadline for indstilling til prisen er 3 uger før 3. december.

8. Forebyggende lægeundersøgelser for hjemmeboende borgere med 
handicap

Sagsfremstilling:
På Handicaprådsmødet den 2. marts 2017 bad Handicaprådet forvaltningen un-
dersøge om hjemmeboende borgere med psykiske handicap får tilbudt forebyg-
gende lægeundersøgelser. 

Orientering:
Peter orienterede om, at der ikke findes et tilbud specifikt til den målgruppe af 
borgere, der er psykisk sårbare. 

Som udgangspunkt arbejder vi efter de bestillinger, vi modtager fra myndighed. 
Hvis der er beskrevet indsatsmål omkring sundhed eksempelvis ledsagelse til 
læge indgår dette som en del af vores indsats.
Afhængig af indsatsens varighed, kan det være borgerne modtager indkaldelser 
til lægebesøg eller vi observerer sundhedsmæssige forhold . Dette vil vi handle 
på inden for indsatsens rammer eller eventuelt kontakte myndighed for at opstil-
le nye mål.

Vi har ikke en egentlig nedskrevet praksis om at tilbyde borgeren at kontakte 
læge og ledsage eksempelvis ved den årlige undersøgelse, som lægen tilbyder 
til patienter med kroniske lidelser. Men vi oplever, at medarbejderne har et blik 
for, om der er behov for en læges vurdering. Det er dog ikke altid borgeren selv 
ønsker at gå til lægen, så opstartes et motivationsarbejde. Derfor vil det også 
kunne forekomme at borgere her i Albertslund har uopdagede sygdomme.    
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Voksne med Særlige Behov indgår i et samarbejde med Shared Care sammen 
med flere andre Vestegnskommuner, psykiatrisk center Glostrup samt almen 
praksis. Her er fokus netop på at bedre psykisk syges sundhed. Gennem årene 
har Shared Care har forskellige indsatsområder. For 5-6 år siden var et af disse 
områder; hvordan vi kunne styrke indsatsen for at få udsatte borgere til at delta-
ge i de årlige undersøgelser, som de praktiserende læger tilbyder. Vi oplevede, 
at lægerne ikke selv gjorde opmærksom på eller indkaldte til årlige kontroller. 
Borgerne kender ikke til muligheden eller magter ikke selv at kontakte lægen. 
Så løsningsforslagene mundede ud i bostøtten/støttekontaktpersonen som om-
drejningspunkt for at følge op og ledsage til lægen. Dette bifaldt især lægerne, 
som var åbne for at en bostøtte/støttekontaktperson deltog ved konsultationer-
ne.

På Handicaprådets møde med Velfærdsudvalget den 21. august 2017, blev 
spørgsmålet ligeledes rejst og svaret fra VFU kan læses her:
http://albertslund.dk/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=415&url=Bi-
lag/Punkt_5_Bilag_3_C_Besvarelse_til_Handicapraadet.pdf

Berit Gerzymisch Berrig, der er leder af bostøtte- og klubområdet for Voksne 
med Særlige Behov inviteres til næste Handicaprådsmøde for at fortælle mere 
om samarbejdet med Shared Care.

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. 

Orientering:
Hans-Henrik Høeg, der er leder af byg, miljø og forsyning i Miljø & Teknik deltog 
på mødet for at uddybe de svar, der var modtaget fra Frederik Lerche på de 
spørgsmål, der har været stillet på de sidste HR-møder. 
Som svar på spørgsmål 41 vedrørende handicaptoilettet på den nye Cafe Felix, 
oplyste Hans-Henrik Høeg, at der taget hånd om sagen.
Handicaprådet bad om mere præcist svar på spørgsmål 40 vedrørende tidshori-
sont på arbejdet med forbedring af parkeringsforholdene ved Rådhusparkerin-
gen, Aldi parkeringen samt bedre skiltning ved indkørslen til parkeringskælde-
ren. 

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

Drøftelse og beslutning:
Der var enighed om at et punkt på dagsordenen til næste møde i december skal 
være en afsluttende evaluering af dette Handicapråds valgperiode – hvordan er 
det gået og hvad skal der arbejdes videre med?.

http://albertslund.dk/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=415&url=Bilag/Punkt_5_Bilag_3_C_Besvarelse_til_Handicapraadet.pdf
http://albertslund.dk/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=415&url=Bilag/Punkt_5_Bilag_3_C_Besvarelse_til_Handicapraadet.pdf
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11. Orientering fra formand og næstformand

Sagsfremstilling:
Formand og næstformand orienterede blandt andet om:

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

Renovering af Gårdhavehusene.
Bjarke Juul orienterede om korrespondance mellem kommunen og DH 
Albertslund vedrørende tilgængelighed i forbindelse med renovering af 
Gårdhavehusene.
Sagen er sendt videre til Statsforvaltningen. 

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 om budgetspareforslag 1.1. 
Peter Rymann orienterede ganske kort om indholdselementer i admini-
strationens budgetkatalog 2018 med fokus på etablering af tilbud i loka-
lområdet, herunder oplyste Peter Rymann at planen om etablering af 
billig boliger i Gårdhavehusene er bortfaldet. 

Der er sendt mail ud til Handicaprådet med invitation til interessentmø-
de om det kommende plejeboligbyggeri.

Jens Mikkelsen har spurgt Miljø & Teknik om det er muligt at ændre 2 
timers parkeringen til et længere tidsrum efter kl. 18.00. Der afventes 
svar herpå. 

12. Eventuelt

Lene Rygaard Jessen gjorde opmærksom på, at der på den nyetablerede lege-
plads på torvet, er nogle bobler ude på fortovet, som man nemt kan falde over 
samt at kanten rundt om pladsen er meget høj. Hans-Henrik Høeg svarede, at 
Miljø og teknik er på sagen og har kontakt til firmaet der har etableret legeplad-
sen. 


