
Referat 

 
 
 
 

Dato: 19. marts 2018 

Sags nr.: 00.22.00-A00-1-18 

Sagsbehandler: lip 

 

BY, KULTUR, MILJØ & 

BESKÆFTIGELSE 

 

 

Byg, Miljø & Forsyning 

Energi & Administration 

 

 
Albertslund Kommune 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

 
albertslund@albertslund.dk 

T 43 68 68 68 

 

 

 

 

Forum: Handicaprådet 

Tid: Onsdag den 14. marts 2018, kl. 18.00 – 19.30 

Sted: Mødelokale 915. Blok C 2. sal 

Deltagere: Steen Christiansen, Carsten Wilken for Bjarke Juul, Hanne Fleinert, 

Poul Hansen, Eric Broberg, Steffen Wegner Høyer for Hediye Temiz, 

Susanne Kremmer, Frederik Lerche og Patricia Walmar Gale 

 

Afbud: Hediye Temiz, Bjarke Juul og Ottar Bingen Jacobsen 

 

Referent: Lissi Petersen 

 
Steen Christiansen bød det nye handicapråd velkommen, og vi tog en 
præsentationsrunde. 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Der var ingen bemærkninger til referatet. 
Det blev kommenteret, at dagsordenen var kommet meget sent ud, samt at 
Handicaprådet ikke havde været involveret i dens tilblivelse. 
Det blev aftalt, at det tilstræbes, at dagsordenen fremover sendes ud ca. 3 
uger før mødet. 
Der blev besluttet, at for at sikre suppleanterne rimelige vilkår, når de blev 
kaldt ind ved forfald, får de fremover tilsendt både dagsorden, bilag og 
referat, samt andet materiale, der fremsendes til Handicaprådet. 
Derefter blev dagsordenen godkendt. 

 
2. Valg af formand og næstformand 

Steen Christiansen blev valgt til formand, og Bjarke Juul blev valgt til 
næstformand. 

 
3. Valg til § 17.4 udvalg – Plejecenter 
 
Sagsfremstilling: 
Modtaget mail fra Bjarke Juul den 25. januar 2018, at han gerne vil besætte 
pladsen. 
 
Beslutning: 
Bjarke Juul fortsætter i § 17.4 udvalget, der blev udtrykt ønske om en ”stand-
by”, hvis Bjarke Juul var forhindret i at deltage. 
Det blev besluttet, at Jesper Rostgaard Hansen træder til ved forfald. 
 
4. Pjece til de kommunale handicapråd om den gode praksis 
 
Sagsfremstilling: 
Pjecen, der udgivet af KL og Danske Handicaporganisationer (DH) i forbindelse 
med konstitueringen af de kommunale handicapråd for valgperioden 2018 – 
2021, er tænkt som et arbejdsredskab til vejledning og inspiration. 
Til orientering 
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Bilag: 
Handicapråd – den gode praksis 
 
Drøftelse: 
Der var enighed om, at det var en sober gennemgang af det arbejde, der 
forventes af Handicaprådet, samt det samarbejde der er organisationerne i 
mellem. 
 
5. Afgørelse fra Statsforvaltningen vedrørende klage over byggeri af 

gårdhavehusene beliggende i Albertslund Syd og Vest, samt 
konklusion fra DH Albertslund v/Bjarke Juul 

 
Sagsfremstilling: 
Statsforvaltningen har afvist at realitetsbehandle klagen, på det grundlag der 
foreligger, da de vurderer, at kommunen ikke har truffet en afgørelse de kan 
tage stilling til. Materialet er fremsendt til orientering på Økonomiudvalgsmødet 
den 31. januar 2018. 
Til orientering 
 
Bilag: 
Afgørelse, sagsnummer 2017-58133 fra Statsforvaltningen 
Konklusion fra DH Albertslund v/Bjarke Juul. 
 
Drøftelse: 
Steen Christiansen redegjorde for, at kommunen ikke skal foretage en 
forvaltningsretslig afgørelse, da det er en renovering. Kommunen vil heller ikke 
senere foretage en afgørelse. 
Susanne Kremmer supplerede med, at der i forbindelse med renoveringen ikke 
skal søges byggetilladelse, derfor kan der ikke stilles krav om tilgængelighed. 
Det blev drøftet om, der var mulighed for at kommunen alligevel ville gå ind i 
sagen, men det er ikke muligt. 
Sagen blev derefter taget til efterretning. 
 
6. Årsmøde i Det Centrale Handicapråd den 10. april 2018 på Odeon i 

Odense 
 
Sagsfremstilling: 
Ifølge Det Centrale Handicapråds hjemmeside den 30. januar er årsmødet 
udskudt til senere på grund af manglende formand.  
Bjarke Juul og Hanne Fleinert har foreløbig ønsket at deltage.  
 
Drøftelse: 
Afventer at der udpeges en ny formand til Det Centrale Handicapråd. 
Det blev samtidig aftalt, at Lissi Petersen skal have besked, hvis man ønsker at 
deltage, så sørger hun for tilmelding og betaling. 
 
7. Handicaprådets økonomi 
 
Sagsfremstilling: 
Status for Handicaprådets økonomi i 2017 og 2018 
Til orientering og drøftelse 
 
Drøftelse: 
Frederik Lerche orienterede kort om, at budget 2018, kr. 87.000,-, er tilpasset i 
forhold til tidligere forbrug, samt at mindreforbruget for 2017 ikke er overført til 
2018. 
Budgettet bruges blandt andet til kurser, seminarer og andre aktiviteter samt 
forplejning til møder i Handicaprådet. 
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Lissi Petersen sørger for at tilmelde til og betale for kurser og andre aktiviteter 
medlemmerne ønsker at deltage i. 
Ideer til oplægsholdere/aktiviteter for i år og eventuelt næste år, er med som 
punkt på næste dagsorden. 
 
8. Årsberetning 
 
Sagsfremstilling: 
Social & Familie udarbejder udkast til Årsberetning 2017. Udkastet fremlægges 
og det drøftes om der er aktiviteter, der særligt skal fremhæves. 
Til orientering og drøftelse 
 
Bilag: 
Udkast til Årsberetning 2017 
 
Drøftelse: 
Der var ingen bemærkninger til Årsberetningen, der sendes videre til orientering 
i Kommunalbestyrelsen. 
 
9. Revidering af Vedtægter og Forretningsorden 
 
Sagsfremstilling: 
Vedtægterne er fra april 2013 og Forretningsorden er fra september 2010, skal 
de opdateres, spørgsmål fra Maria Jørgensen. 
 
Drøftelse: 
Desværre var Vedtægterne ikke med i det fremsendte materiale, det blev aftalt, 
at både Vedtægter og Forretningsorden fremsendes til næste møde med 
forslag til ændringer. 
 
10. Revidering af handicappolitikken 
 
Sagsfremstilling: 
Ifølge referatet fra mødet den 7. december 2017, ønskes punktet på dagordnen. 
Mail modtaget 4. december 2017 fra Bjarke Juul, der henviser til nedenstående 
link, der bør tænkes med når handicappolitikken skal revideres. 
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/born-med-
funktionsnedsaettelser/inspirationsmateriale-en-hel-familie 
 
Drøftelse: 
Det skal være en del af punktet om, hvad Handicaprådet skal arbejde med de 
næste par år. Social- & Sundhedsudvalget samt Sundhedsrådet skal deltage i 
en del af arbejdet. 
Der blev gjort opmærksom på, at Sundhedspolitikken og Pårørendepolitikken 
ikke er nævnt. 
 
11. Dialogmøde 
 
Sagsfremstilling: 
Ifølge referatet fra mødet den 7. december 2017, ønskes punktet på dagordnen 
 
Drøftelse: 
Traditionelt plejer Handicaprådet at arrangere et dialogmøde, hvor borgerne og 
eventuelt en oplægsholder inviteres. 
Der har i løbet af 2017 ikke været talt om fremtidige emner, forslag er 
velkomne. 
Der udvælges et tema på næste møde 
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12. Spørgsmål og svar 
 
Sagsfremstilling: 
Handicaprådets spørgsmål og svar fremlægges som fast punkt på hvert møde, 
og der samles op på spørgsmål, der er opstået i løbet af mødet. 
 
Bilag: 
Spørgsmål/svar ark 
 
Drøftelse: 
Dansk Handicap Forbunds bestyrelse ønsker en længere tid til høringssvar end 
de nuværende ca. 5 dage. 
Susanne Kremmer oplyste, at sagerne sendes til Handicaprådet, samtidig med 
at de fremsendes til politikerne, det er ikke muligt at sende sagerne ud tidligere, 
da de ikke er færdige. 
Steen Christiansen oplyste, at det ikke er hensigtsmæssigt, at sende materiale i 
høring, som politikerne ikke har kendskab til. Han gjorde samtidig opmærksom 
på, at stort set alle sager altid behandles i kommunalbestyrelsen, det giver 
mulighed for et senere høringssvar, der dog ikke når fagudvalget men kommer 
direkte til kommunalbestyrelsen. 
Frederik Lerche foreslog, at Forvaltningen indkalder Bjarke Juul til 
kvartalsmøder til drøftelse af igangværende relevante sager. 
 
13. Punkter til næste møde 
 
Sagsfremstilling: 
Rådet kan komme med forslag til punkter til det eller de kommende møder 
 
Mødedatoer i 2018: 
Tirsdag den 29. maj 2018 
Torsdag den 6. september 2018 
Torsdag den 29. november 2018 
 
Eventuelt fastsættelse af datoer for 2 uformelle møder i løbet af 2018. 
Til drøftelse og beslutning 
 
Drøftelse: 
Udkast til dagsorden udarbejdes ca. 5 uger før mødet, så formand og 
næstformand kan nå at godkende den. Det blev aftalt, at forslag, der modtages 
efter udkastet er udarbejdet, så vidt muligt kommer med. 
Mødedatoerne for årets møder er koordineret med Steen Christiansens 
kalender. 
 
14. Orientering fra formand og næstformand 
 
Sagsfremstilling: 
Formand og næstformand orienterer blandt andet om: 
 

- Afsendte høringssvar 
Intet 

 
- Forslag om, at planchef Pernille Bech og teamleder for 

byggesagsbehandling Christian Marklund deltager på møder med 
temaerne information fra plan og byg samt drøftelse af 
samarbejdsmuligheder 
Tanken har været, at de måske skal inviteres til at komme med et 
oplæg. 
Planlægges på et kommende møde. 
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- Handicapbarometeret 

https://menneskeret.dk/nyheder/manglende-ligebehandling-mennesker-
handicap-danmark 
Ingen bemærkninger 
 

- Information om togbusser mellem Gentofte og Hillerød den 5. – 7. 
maj 2018 
Bilag: 
Brev fra DSB Driftscentre 
Taget til efterretning 

  
- Andet 

Intet 
 
15. Eventuelt 

a. Mail modtaget fra Udbud- & Indkøbsafdelingen om, at den 
nuværende rammeaftale vedrørende høretekniske hjælpemidler 
udløber den 30. april 2018. Processen for tilbudsindhentning er 
igangsat, materialet skal til høring i Handicaprådet. 
Det blev aftalt, at materialet, via Lissi Petersen, fremsendes til 
Handicaprådet. Høringssvar returneres til Lissi Petersen, som så 
videreformidler høringssvaret til Udbud & Indkøb. 

 
b. Konstituering af Sundhedsrådet godkendes først på 

kommunalbestyrelsens aprilmøde, Alice Hesselgren er indstillet fra 
Handicaprådet, da Alice Hesselgren fremover er suppleant i 
Handicaprådet, blev det aftalt, at hun fremsender referater fra 
møder i Sundhedsrådet til Lissi Petersen, der så videreformidler det 
til Handicaprådet. 

 
c. Carsten Wilken undrede sig over, at han ikke har hørt noget om 

konstitueringen til det nye Udsatteråd, han er indstillet af foreningen 
SIND. 
Patricia Walmar Gale lovede at følge op på sagen.  
Efterfølgende har Patricia Walmar Gale oplyst, at Social & Familie 
ikke har modtaget en indstilling fra SIND, og de kan ikke svare på 
om der er fremsendt en indstilling, derfor har Carsten Wilken ikke 
været i spil til Udsatterådet. 

 
d. Forvaltningen har modtaget mail, om handicapparkeringen på p-

pladsen bag slagteren, den opleves uhensigtsmæssig, når man 
kommer med en bil med lift. 
Frederik Lerche følger op på sagen, der er problemer med dybden 
på pladsen. 

 
 
 


