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Forum: Handicaprådet 
Tid: 7. december 2017, kl. 17.00 
Sted: Mødelokale 1 i Forhallen 

Deltagere: Jens Mikkelsen, Bjarke Juul, Ottar Bingen, Lene Rygaard Jessen, 
Alice Hasselgren, Henrik Jess og Peter Rymann 
 

Afbud: Leif Neergaard, 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 
  

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.  
 
Drøftelse: 
Pernille Harting Frandsen fortalte, at ud af de 21 røde punkter i rapporten – 
altså punkter, hvor Albertslund.dk ikke lever op til succeskriterierne for god digi-
tal tilgængelighed – er 6 nu blevet løst og der arbejdes fortsat på at forbedre 
den digitale tilgængelighed.  
Arbejdet tager dog tid, idet en del af de røde punkter i rapporten er løsninger fra 
eksterne udbydere – f.eks. Giv et Praj og det er ikke noget vi i Albertslund selv 
kan ændre. Men kommunerne er opmærksomme på problemet og gør hvad de 
kan for at få forbedret den digitale tilgængelighed hos de eksterne udbydere, så 
der hele tiden bliver rettet lidt og flere af succeskriterierne ender med at blive 
opfyldt.  
 
Da Albertslund kommune ikke har deres egen webmaster, har det været fint at 
få udarbejdet rapporten og få sat fokus på de steder, der trænger til forbedring i 
forhold til digital tilgængelighed.  
 
 
3. Opfølgning på konferencen ”Partnerskab for Job og Vækst – sammen 

kan vi mere” – er det noget vi i Albertslund Kommune vil gøre brug af?  
 
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. 
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Ulla Lorentzen, der er teamleder i Virksomhedsteamet, var inviteret til en drøf-
telse af virksomhedsindsatsen i Albertslund Kommune. 
 
Drøftelse:  
Ulla Lorentzen fortalte, at man på Jobcentret dels har en handicapkonsulent og 
dels to fastholdelseskonsulenter ansat, der hjælper og støtter borgere med han-
dicap. Arbejdet består primært i at hjælpe med at søge og få bevilget personlig 
assistance eller hjælpemidler. Men også i at hjælpe og støtte i forhold til at søge 
job og finde arbejde.  
Ulla Lorentzen gav nogle konkrete eksempler på hvordan borgere med handi-
cap er blevet hjulpet – nogle i forhold til at få personlig assistance eller hjælpe-
midler, andre som er blevet omskolet eller har fået ændret arbejdspladsindret-
ningen, så de kunne varetage jobbet, uanset et handicap.  
 
På Jobcentret bestræber man sig på, at det ikke tager for lang tid fra man søger 
hjælp til man får svar, men nogle gange kan sagerne trække lidt ud, da der skal 
indhentes svar fra andre eksterne aktører for at kunne lave en afklaring.  
 
Bjarke Juul spurgte om man i Albertslund kunne forestille sig at lave et projekt 
ligesom ”Partnerskab for Job og Vækst”, sådan som de gør i Tåstrup. Her arbej-
der kommunen og virksomheder sammen om at få flere borgere med handicap i 
arbejde, ved f.eks. at hjælpe med de administrative udfordringer, der kan være 
ved ansættelsen.  
Ulla Lorentzen svarede, at de på Jobcentret, som det ser ud nu, ikke har res-
sourcer til at lave et tilsvarende projekt.  
 
Der var enighed om, at invitere Projektleder på ”Partnerskab for Job og Vækst” 
Trine Groth fra Høje Tåstrup kommune til et kommende møde sammen med 
Ulla Lorentzen og handicapvejleder Kim Garly fra Jobcenteret i Albertslund og 
her for en dialog om hvordan Albertslund kan gøre brug af erfaringerne fra pro-
jektet.  
 
 
4. Samarbejde med Shared Care 
 
Sagsfremstilling: 
I forlængelse af en drøftelse vedrørende forebyggende lægeundersøgelser for 
hjemmeboende borgere med handicap, som Handicaprådet havde på mødet 
den 14. september, var Berit Berrig, der er leder af bostøtte- og klubområdet for 
Voksne med Særlige Behov inviteret til mødet sammen med projektleder hos 
Shared Care Mette Philippsberg, for at fortælle mere om Albertslund Kommu-
nes samarbejde med Shared Care. 
 
Drøftelse:  
Mette Philippsberg præsenterede Shared Care, der er et tværsektorielt og for-
pligtende samarbejde, der er indgået mellem socialpsykiatrien, Psykiatrisk Cen-
ter Glostrup og privatpraktiserende læger på Vestegnen.  
Albertslund, Rødovre, Glostrup og Høje Tåstrup kommune er en del af arbejdet, 
hvis målgruppe er psykisk sårbare borgere i de 4 kommuner.  
 
Shared Care har 17 forskellige gratis aktiviteter, som borgerne kan benytte sig 
af, uafhængigt af kommunegrænser og man kan blive fulgt af sin faste støtte-
kontaktperson til og fra aktiviteten.  
Instruktører på aktiviteterne er aflønnet af kommunerne og bliver efteruddannet 
til at lede aktiviteterne via kurser. 
 
Shared Care er finansieret  med midler fra Psykiatrisk Center Glostrup og de 4 
Vestegnskommuner.  
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Alice Hasselgren spurgte om LEVs medlemmer kunne være med i Shared Ca-
res aktiviteter og Berit Berrig svarede, at det var med i overvejelserne fremad-
rettet, men at Klub Stoppestedet nu kunne være et tilbud til LEVs målgruppe. 
 
Se mere på http://sharedcareipsykiatrien.dk/ 
 
 
5. Kommunalvalg 2017 – evaluering af Handicaprådets afsluttede valgpe-

riode 
 

Sagsfremstilling: 
Handicaprådet skulle på mødet evaluere på hvordan Handicaprådets arbejde er  
gået i den forgangne valgperiode og hvad er vigtigt at give videre til et nyt  
Handicapråd. 
 
Drøftelse: 
Jens Mikkelsen bad Handicaprådets medlemmer komme med deres tilkendegi-
velser af, hvad der har været godt og hvad der har været mindre godt i den for-
gangne valgperiode.  
 
Alle var enige om at Handicaprådets arbejde er blevet løftet med Jens Mikkel-
sen som formand og mange nye initiativer er blevet sat i værk – herunder blandt 
andet uddeling af Handicapprisen og afholdelse af dialogmøder. 
 
Desuden har det været rigtig godt at få udarbejdet en årsrapport med gode kon-
klusioner på Handicaprådets arbejde i det forløbne år.  
 
Der skal fortsat arbejdes på, at Handicaprådet bliver inddraget og hørt i bygge-
projekter i forhold til tilgængelighedsspørgsmål.  
 
Det har været rigtig positivt at få tilført økonomiske midler og dermed kunne 
være med til at finansiere større og mindre opgaver på Rådhuset og i Alberts-
lund.  
 
Handicaprådet har fået en plads i Sundhedsrådet og det er vigtigt at tænke over 
sammensætningen i rådet og hvilke områder fra forvaltningen vil man gerne 
have repræsenteret i Handicaprådet – ikke mindst i forbindelse med at få Han-
dicappolitikken tænkt ind i Sundhedspolitikken.  
  
Peter Rymann opfordrede til at Handicaprådet overvejer muligheden for at af-
holde bilaterale møder, som supplement til Handicaprådsmøderne.  
Det er en af Handicaprådets fornemmeste opgaver at rådgive Kommunalbesty-
relsen i handicappolitiske spørgsmål.  
 
Fra årsskiftet betjenes Handicaprådet ikke længere af Social & Familie, men 
flyttes til Miljø & Teknik med Borgmester Steen Christiansen som formand for 
Handicaprådet. 
Udsatterådet er ved at blive etableret og det råd skal i stedet betjenes af Social 
& Familie.  
Social & Familie vil sandsynligvis stadig være repræsenteret i Handicaprådet 
ved en medarbejderrepræsentant.  
 
 

http://sharedcareipsykiatrien.dk/
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6. Uddeling af Handicapprisen 2017. 
 

Sagsfremstilling: 
Handicaprådet uddelte handicapprisen 2017 mandag den 4. december og vin-
derne blev Skovprojektet Naturcenter Herstedhøje.  
 
Til orientering 
Jens Mikkelsen fortalte, at overrækkelsen af prisen havde været en rigtig fin op-
levelse med deltagelse af mange glade medarbejdere og deres leder på Skov-
projektet.  
 
 
7. Handicaprådets økonomi 

 
Sagsfremstilling: 
Peter Rymann fremlagde status for Handicaprådets økonomi for 2017.  
Der er ca. 112.000 kroner tilbage i indeværende år.  
 
 
8. Forslag til mødeplan for 2018 
 
Sagsfremstilling: 
Det blev foreslået at vente med at vedtage mødeplan for 2018 til efter et nyt 
Handicapråd er valgt og har konstitueret sig.  
 
Beslutning: 
Dette blev vedtaget. 
 
 
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 
Bjarke Juul havde forud for Handicaprådsmødet holdt møde med Hans-Henrik 
Høgh fra Miljø & Teknik for at forelægge de uafklarede spørgsmål for ham. 
Hans- Henrik Høgh følger op på spørgsmålene og vender tilbage med svar, 
som fremlægges på et kommende Handicaprådsmøde.   
 
  
10. Punkter til næste møde 
 
Sagsfremstilling: 
Rådet kan komme med forslag til punkter på det eller de kommende møder. 
 
Til drøftelse og beslutning 
Følgende punkter skal på dagsordenen til førstkommende møde i Handicaprå-
det: 

- Revidering af handicappolitikken.  
- Dialogmøde. 
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11. Orientering fra formand og næstformand 
 
Sagsfremstilling: 
Formand og næstformand orienterer blandt andet om: 
 
• Tilgængelighed ved handicapparkeringspladser ved Plejecentret og 

Sundhedshuset. 
Punktet udsættes til næste møde. 
 

• Betydningen af Kommunal- og regionspolitik for mennesker med han-
dicap - henvendelse fra Det Centrale Handicapråd 
Punktet udsættes til næste møde. 
 

• Henvendelse fra Det Danske Madhus 
Jens Mikkelsen har modtaget en henvendelse fra Det Danske Madhus, om 
Handicaprådet kunne tænke sig at smage deres mad. 
Peter Rymann oplyste, at Sundhed, Pleje og Omsorg bruger Det Danske 
Madhus til levering af mad til hjemmeboende ældre borgere og at Firmaet 
sidder på ca. 90 % af det danske marked for levering af mad til ældre bor-
gere i Danmark.  
Der var enighed om at svare Det Danske Madhus, at det ingen interesse 
har for Handicaprådet.  
 

• 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 funkti-
onsperiode i 2018 og fremadrettet udpeger en repræsentant til Sundhedsrå-
det. 

 
 
12. Eventuelt 

 
Alice Hasselgren fortalte at hun har været til konference – ”Kan vi ændre 
den sociale ulighed i sundhed”?. Pjece fra konferencen udsendes sammen 
med referatet.  
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