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1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Temadrøftelse – hvordan kan handicappolitik og sundhedspolitik tæn-
kes sammen.
 

Sagsfremstilling:
På Handicaprådets møde i december 2016, blev det besluttet at tage en 
temadrøftelse af, hvordan handicappolitik og sundhedspolitik kan tænkes sam-
men. 

På mødet deltog Elsa Martha Eriksen, der er Sundhedskoordinater i Sundhed, 
Pleje & Omsorg. Hun fremlagde en PowerPoint og forklarede dels om, hvad 
den nuværende sundhedspolitik indeholder og hvad man påtænker at revidere 
og lægge særligt vægt på når sundhedspolitikken skal revideres. 

Drøftelse:
Handicaprådets medlemmer kommenterede oplæg og PowerPoint og pointere-
de, at det er vigtigt, at det i Sundhedspolitikken fremgår at, der skal tages hen-
syn til borgere med handicap.
 
Elsa Martha Eriksen spurgte hvad der primært optager Handicaprådet i forhold 
til revidering af sundhedspolitikken. Bjarke Juul svarede, at tilgængelighed spil-
ler en stor rolle og det er vigtigt at det emne tænkes ind i sundhedspolitikken. 

Andre kommuner har tænkt handicappolitik og sundhedspolitik sammen, og 
man kan hente inspiration herfra, når politikkerne skal revideres.
 
Alice Hasselgren spurgte Patricia W. Gale, hvem der er ansvarlig for om voksne 
borgere med handicap får de lægetjek og tandlægetjek, som de har behov for. 
Patricia W Gale svarede, at personalet på bostederne har kontakt med omsorg-
standplejen og at pædagogerne, der samarbejder med beboere, tager kontakt 
til læge, optiker osv., hvis de vurderer et behov.
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Alice Hasselgren oplyste, at man i LEV og hos psykiatrien har eksempler på 
hjemmeboende borgere der har livstruende sygdomme, som ikke bliver opdaget 
i tide på grund af manglende lægebesøg. 
Det blev aftalt, at Patricia W. Gale undersøger om hjemmeboende borgere får 
tilbudt forebyggende lægeundersøgelser. Alice Hasselgren oplyste, at der ingen 
lovgivning er på området, men Patricia W. Gale undersøger om der er praksis 
på området. 

Handicaprådet bad om at Sundhedspolitikken, når den er revideret, vil blive 
sendt i høring hos Handicaprådet. 

3. Dialogmøde 2017

Sagsfremstilling:
Social & Familie har arbejdet med forskellige forslag til oplægsholdere til dialog-
mødet 2017. 

Forvaltningens forslag, er at invitere Peter Rodney, der er psykolog og specia-
list. Patricia W. Gale har mødt ham på en konference i Nyborg, hvor han holdt 
et meget spændende oplæg om forskellige udfordringer inden for handicapom-
rådet. De borgere, der er sværest at hjælpe, er dem med kognitive og psykolo-
giske udfordringer. Hos Voksne med Særlige Behov opleves de også som svæ-
re og tunge sager,  fordi det viser sig, at de handicap man troede var medfødt 
viser sig, at være skabt i sociale relationer, miljø og arv., hvilket kræver en an-
den behandling og forståelse. 

Beslutning:
Dialogmødet skal være et åbent møde og rette henvendelse til et ”bredt publi-
kum”, herunder sagsbehandlere, borgere med handicap, pårørende og andre, 
der kunne have interesse i emnet. 

Dialogmødet påtænkes afholdt torsdag den 4. maj 2017 om eftermiddagen/tidlig 
aften. Forvaltningen tager kontakt til Peter Rodney for at aftale endeligt tids-
punkt. 

Når endeligt tidspunkt er fastlagt udarbejdes invitation og der indrykkes en pres-
semeddelelse i Albertslund Posten. 
Invitationer udsendes til netværket i Handicaprådet, Maria Jørgensen har 
mailadresser. 

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 borge-
re med handicap”.

Orientering og drøftelse:
Peter Rymann gav en opdatering på handleplanens punkter og oplyste, at der i 
forlængelse af byvandringen – punkt 5 i handleplanen – nu er etableret en lave-
re infoskærm og at telefonpulten er blevet sænket, så borgere i kørestol kan be-
tjene skærm og telefon. 
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Frederik Lerche oplyste, at skiltning generelt i kommunen er til debat og yderli-
gere information herom kommer på et kommende møde i Handicaprådet. 

I forhold til digital tilgængelighed har Forvaltningen haft kontakt med Danske 
Handicaporganisationer, som har henvist videre til Digitaliseringsstyrelsens 
hjemmeside og til 2 private konsulentfirmaer – 
Sensus, http://www.sensus.dk/forside og Diversa: http://www.diversa.dk/ - 
og det blev aftalt, at Forvaltningen tager kontakt til konsulentfirmaerne for at få 
en vurdering af kommunens hjemmeside i forhold til digital tilgængelighed og 
Handicaprådet tilkendegav, at de gerne vil bidrage økonomisk til konsulentfir-
maernes vurdering. 

Der er blevet udarbejdet 2 pjecer, som blev omdelt. 
”Godt på vej mod voksenlivet, Til unge med handicap og deres forældre” samt  
”Få råd om kommunikation og dialog af Handicaprådet i Albertslund Kommune”. 

Pjecerne blev godkendt og links til pjecerne lægges på hjemmesiden.

5. Sag vedrørende parkeringspladser

Sagsfremstilling:
Jens Mikkelsen fremlagte det udarbejderede forslag fra Handicaprådet om for-
bedring af parkeringsforholdene ved Rådhusparkeringen, Aldi parkeringen samt 
bedre skiltning ved indkørslen til parkeringskælderen.

Orientering:
Jens Mikkelsen foreslog, at forslaget bliver sendt til behandling hos Miljø & Tek-
nik med henblik på at modtage et overslag på, hvad ændringerne i forslaget vil 
koste.
Der var i Handicaprådet enighed om, at give Frederik Lerche en tilkendegivelse 
af, at Handicaprådet vil bidrage økonomisk med 30.000 kroner. Hvis der er be-
hov for yderligere økonomi, kan en ekstra bevilling ske via mail tilkendegivelse 
fra Handicaprådets medlemmer.
Frederik Lerche vender tilbage med endeligt prisoverslag.

6. Handicaprådets økonomi

Sagsfremstilling:
Peter Rymann fremlagde status for Handicaprådets økonomi 2016 og 2017. 

Orientering og drøftelse:
Udgangspunktet for Handicaprådet er et årligt budget på 50.000 kr. til aktiviteter 
og 32.000 kr. til diæter og forplejning. 
 
I 2016 har Handicaprådet udover de 50.000 og 32.000 haft en overførsel fra 
2015 på 32.000 kr. Det betyder at budgettet i 2016 var på 114.000 kr.
 
Forbruget har i 2016 har været 37.346 kr., hvilket giver et mindreforbrug ved 
årets udgang på 76.654 kr., som overføres til budget 2017. 

Budgettet for 2017 er således 76.654 kr. samt 50.000 kr. til aktiviteter og 
32.000. til diæter og forplejning. I alt: 158.654 kr.

Orienteringen vedrørende økonomien blev taget til efterretning.

http://www.sensus.dk/forside
http://www.diversa.dk/
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7. Årsberetning

Sagsfremstilling:
Social & Familie har udarbejdet udkast til årsberetning 2016. Udkastet var ud-
sendt som bilag til dagsordenen. 

Orientering og drøftelse:
Peter Rymann orienterede om, at man i Forvaltningen har gennemgået de sid-
ste års referater og taget de vigtigste punkter og aktiviteter med i årsberetnin-
gen. 

Årsberetningen kommer med som orientering på et møde i Velfærdsudvalget. 
 
Årsberetningen lægges ud på hjemmesiden i en printvenlig version.  

Udkastet til årsberetningen blev godkendt. 

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. 

Drøftelse:
Der var enighed om at sende rapporten til Miljø & Planudvalget med henblik på 
at få deres kommentarer, særligt i forhold til de punkter, hvor SBI-vejledninger-
ne nævnes. 
Frederik Lerche oplyste, at de hos Miljø & Teknik har rapporten og de ting der 
er umiddelbare at lave og forbedre er sat i gang, men lidt større arbejder, der er 
mere omsiggribende venter lidt. 
Jens Mikkelsen spurgte om de fejl og mangler, der bliver påpeget kan falde til-
bage på bygherren. Frederik Lerche svarede, at de ting der påpeges i rapporten 
kun er vejledende, så man kan ikke vende tilbage til bygherren med krav om 
udbedring. 
Det blev aftalt at Frederik Lerche til næste møde i Handicaprådet, giver en mere 
konkret gennemgang af rapporten og hvilke arbejder der bliver lavet og hvad 
der ikke bliver lavet.  

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:
Der er kommet svar på henvendelse til Miljø & Teknik vedrørende rækværk om-
kring gangbroen ved Kongsholmsparken. Rækværk bliver nu etableret. 

Handicaprådet mangler tilbagemelding på byvandringen. Frederik Lerche sen-
der tilbagemeldingen til Maria Jørgensen, der sender den ud til Handicaprådet.
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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 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. 

Drøftelse og beslutning:
Umiddelbart er der ikke behov for at fastsætte datoer for uformelle møder og 
det blev aftalt, at Jens Mikkelsen og Peter Rymann melder ud, hvis der er be-
hov for et uformelt møde i løbet af april. 

11. Orientering fra formand og næstformand

Sagsfremstilling:
Formand og næstformand orienterede blandt andet om:

- Tilgængelighed i forbindelse med etablering af Letbanen
Bjarke Juul havde bedt om en drøftelse af, hvordan vi sikrer, at forvalt-
ningen får indflydelse på at sikre tilgængelighed i forbindelse med etab-
leringen af Letbanen i Albertslund. 
Frederik Lerche oplyste, at Forvaltningen er opmærksom på at sikre til-
gængelighed og at Handicaprådet så vidt muligt vil blive inddraget i pro-
cessen, når etableringen af stationer går i gang. 

- Orientering fra konferencen Partnerskab for Job og Vækst – sam-
men 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 Handi-
caprådet med links til konferencematerialet.
Handicaprådet ønsker en tilbagemelding fra Forvaltningen om Albert-
slund Kommune sammen med erhvervslivet i Albertslund, kunne tænke 
sig at gøre brug af projektet og tilbyde noget tilsvarende.

- Orientering fra Det Centrale Handicapråds Årsmøde 2017
Bjarke Juul har deltaget i Det Centrale Handicapråds Årsmøde 2017 og 
orienterede om dagen på Nyborg Strand.
På mødet fra forskellige eksempler på sagsbehandling i forskellige 
kommuner blevet fremlagt og Handicaprådet ønsker at få indblik i hvor-
dan der laves sagsbehandling i Middelfart, der sagsbehandler uden at 
benytte kvalitetsstandarder. 
Maria Jørgensen undersøger. 

12. Eventuelt


