
Dagsorden

Dato: 24. november 2017
Sags nr.: 00.22.00-A00-2-17
Sagsbehandler: AJQ

BØRN, SUNDHED & VEL-
FÆRD

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 2
2620 Albertslund

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

Forum: Handicaprådet
Tid: 7. december 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

2. Digital tilgængelighed - opfølgning på anbefalinger i rapporten fra 
Diversa (kl. 17.00 -17.15)
 

Sagsfremstilling:
På Handicaprådsmødet den 14. september 2017 blev den rapport, som firmaet 
Diversa har udarbejdet efter gennemgang af Albertslund.dk gennemgået og det 
blev aftalt at Pernille Harting Frandsen skulle deltage på næste møde i Handi-
caprådet og her komme med tilbagemelding på, hvad der i forhold til Diversas 
anbefalinger om digital tilgængelighed er blevet lavet og hvad der vil blive lavet 
af forbedringer på Albertslund.dk. 

Til drøftelse.

3. Opfølgning på konferencen ”Partnerskab for Job og Vækst – sammen 
kan vi mere” – er det noget vi i Albertslund Kommune vil gøre brug af? 
(kl. 17.15-17.35)

Sagsfremstilling:
På mødet i juni måned i Handicaprådet orienterede Bjarke Juul om konferencen 
”Partnerskab for Job og Vækst – sammen kan vi mere” og det blev besluttet at 
bede forvaltningen undersøge om man i Albertslund Kommune kunne tænke sig 
at gøre brug af projektet og tilbyde noget tilsvarende.
Til mødet er Ulla Lorentzen, der er teamleder i Virksomhedsteamet inviteret til 
en drøftelse af virksomhedsindsatsen i Albertslund Kommune.

Til orientering og drøftelse.

4. Samarbejde med Shared Care (kl. 17.35-18.00)

Sagsfremstilling:
I forlængelse af en drøftelse vedrørende forebyggende lægeundersøgelser for 
hjemmeboende borgere med handicap, som Handicaprådet havde på mødet 
den 14. september, er Berit Gerzymisch Berrig, der er leder af bostøtte- og klu-
bområdet for Voksne med Særlige Behov inviteret til mødet for at fortælle mere 
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om Albertslund Kommunes samarbejde med Shared Care, der er et tværsekto-
rielt og forpligtende samarbejde, der er indgået mellem socialpsykiatrien, Psyki-
atrisk Center Glostrup og privatpraktiserende læger på Vestegnen. Shared Ca-
res primære fokus er at igangsætte og fastholde arbejdet med sundhed og 
sundhedsfremme for psykisk sårbare borgere.

Til orientering og drøftelse.

5. Kommunalvalg 2017 – evaluering af Handicaprådets afsluttede valgpe-
riode

Sagsfremstilling:
Den 21. november 2017 afholdtes kommunalvalg. 
Der evalueres på hvordan Handicaprådets arbejde er gået i den forgangne
valgperiode? Og hvad er vigtigt at give videre til et nyt Handicapråd.

Til drøftelse

6. Uddeling af Handicapprisen 2017.

Sagsfremstilling:
Handicaprådet uddeler handicapprisen 2017 mandag den 4. december. 
Ved indkaldelsens udsendelse er det endnu ikke offentliggjort, hvem modtager 
af prisen er – der orienteres om dette på mødet. 

Til orientering

7. Handicaprådets økonomi

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

Til orientering.

8. Forslag til mødeplan for 2018

Sagsfremstilling:
Det foreslås at vente med at vedtage mødeplan for 2018 til efter et nyt Handi-
capråd er valgt og har konstitueret sig. 

Til beslutning

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.

Til drøftelse og beslutning

11. Orientering fra formand og næstformand

Sagsfremstilling:
Formand og næstformand orienterer blandt andet om:

 Tilgængelighed ved handicapparkeringspladser ved Plejecentret og 
Sundhedshuset.
Bilag: Rapport fra SBI af 5. september 2016.

 Betydningen af Kommunal- og regionspolitik for mennesker med han-
dicap - henvendelse fra Det Centrale Handicapråd
Bilag: Publikationen Fakta om mennesker med handicap

 Henvendelse fra Det Danske Madhus
Bilag: Brev fra Det Danske Madhus

 Velfærdsudvalget den 16. november 2017 - Ændring af vedtægter for 
Sundhedsrådet
Velfærdsudvalget tiltrådte på mødet et forslag om godkendelse af vedtægts-
ændringer for Sundhedsrådet således, at Handicaprådet fra den nye funk-
tionsperiode i 2018 og fremadrettet udpeger en repræsentant til Sundheds-
rådet.

12. Eventuelt


