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Forum: Handicaprådet 

Tid: Torsdag den 24. maj 2018, kl. 17.00 – 18.30 

Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal 

Deltagere: Steen Christiansen, Bjarke Juul, Hanne Fleinert, Jesper Hansen for 

Poul Hansen, Eric Broberg, Hediye Temiz, Susanne Kremmer, 

Hans-Henrik Høg for Frederik Lerche og Patricia Walmar Gale 

Afbud: Poul Hansen, Ottar Bingen Jacobsen og Frederik Lerche 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af referat fra 14. marts 2018 og dagsorden 
Der er, efter sidste møde, udtrykt ønske om, at formødet før 
Handicaprådsmødet rykkes tættere på det egentlige møde, 
konsekvenserne drøftes på mødet. 
 
Referatet godkendt, med bemærkning om, at formødet afholdes 4 uger før. 

 
2. Repræsentation i bestyrelsen i boligerne på Herstedøster Sidevej 

Handicaprådet i Albertslund har en plads i bestyrelsen i boligerne på 
Herstedøster Sidevej. Handicaprådet skal vælge en repræsentant. 
Poul Hansen, Landsforeningen LEV, har meldt sig som kandidat 
 
Punktet blev udskudt til næste møde, da der opstod tvivl om, hvorvidt Poul 
Hansen i forvejen er forældrerepræsentant. 

 
3. Revidering af Vedtægter og Forretningsorden 
 
Sagsfremstilling: 
Vedtægterne er fra april 2013 og Forretningsorden fra september 2010, skal de 
opdateres? 
 
Bilag: 

1. Vedtægter for Handicaprådet i Albertslund Kommune – april 2013 
2. Forretningsorden for Handicaprådet i Albertslund Kommune – 

september 2010 
 
Drøftelse/beslutning: 
Vedtægterne blev godkendt i forbindelse med den ny konstituering på mødet 
den 14. marts 2018. Ifølge Bjarke Juul bør vedtægterne i Albertslund Kommune 
ændres, så de svarer til de nationale. 
 
Det indstilles, at der ikke sker ændringer på nuværende tidspunkt, eventuelle 
ændringer tages op omkring ét år før næste kommunalvalg. 
 
4. Revision af Handicappolitikken 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med revision af Handicappolitikken, skal Sundhedspolitikken og 
Pårørendepolitikken indarbejdes. 
Social- & Sundhedsudvalget samt Sundhedsrådet skal deltage i en del af 
arbejdet. 
Der skal udarbejdes 2-årige handleplaner, med opfølgning én gang årlig 
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Bilag: 

1. Handicappolitik  
2. Handicappolitik handlingsplan 
3. Notat fra DH Albertslund – Handleplaner til kommunens handicappolitik 

 
Drøftelse/beslutning: 
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny 
Sundhedspolitik, hvor Pårørendepolitikken indarbejdes, muligt tema på et 
fremtidigt Handicaprådsmøde. 
Revisionen af Handicappolitikken udskydes til der er en næsten færdig 
Sundhedspolitik. 
Ud fra den nuværende Handleplan fra 2011 vælges der ét til to punkter, der 
fremlægges på næste møde. 
Steen Christiansen, Bjarke Juul og Susanne Kremmer afholder møde ultimo 
juni. 
 
5. Dialogmøde 
 
Sagsfremstilling: 
Der skal vælges et tema og eventuelt en dato 
 
Drøftelse/beslutning: 
Hediye Temiz foreslog et temamøde om hjemtagelser, eventuelt med kontakt til 
andre kommuners Handicapråd og/eller Borgerrådgiveren. 
Jesper Hansen gjorde opmærksom på, at de i Dansk Handicapråd ikke går ind 
for hjemtagelser. 
Steen Christiansen oplyste, at der er mange dilemmaer i forhold til 
hjemtagelser, der behøver ikke være enighed i Handicaprådet, et temamøde 
kan betyde, et mere oplyst grundlag at beslutte eventuelle hjemtagelser på . 
Andre muligheder kunne være: 

- ”Holbækmodellen”, der handler om overvægtige børn,  
- Byfornyelse – muligheder for handicappede, handicap- og seniorboliger 

eller bofællesskaber 
- Beskæftigelse 

Steen Christiansen foreslog, at der blev arbejdet videre med et dialogmøde om 
hjemtagelser i efteråret. Alternativt et temamøde med ”Holbækmodellen”, hvis 
det er muligt at specificere den til handicappede børn. 
 
6. Spørgsmål og svar 
 
Sagsfremstilling: 
Fremlægges på hvert møde, der samles op på spørgsmål, der er opstået i løbet 
af mødet. 
Oprettet nyt skema, da det er et nyt råd. 
 
Bjarke Juul ville vide, om alt på det gamle skema er afklaret.  
Drøftes på et dialogmøde mellem Bjarke Juul og  Frederik Lerche. 
Nyt til skemaet: 

- Gate 21, adgang og toiletter 
- Handicapparkering - generelt 

 
7. Punkter til fremtidige møder 
 
Sagsfremstilling: 

1. Ledigheden blandt fleksjobbere i Albertslund Kommune 
2. Tal fra Ankestyrelsen viser, at kommunen har en høj 

omgørelsesprocent i forbindelse med sager, der rammer børn. 
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Orientering fra Forvaltningen om indsatsen på området. 
3. Transport at skolebørn til specialundervisning 

 
Drøftelse/beslutning: 

1. Punktet overføres til spørgsmål og svar skemaet. 
2. Forvaltningen har et notat med til mødet den 6. september. 
3. Patricia Walmar Gale gjorde, i starten af mødet, opmærksom på, at i 

forhold til den konkrete mail, skulle borgeren have være guidet videre til 
Borgerrådgiveren. Forvaltningen vender tilbage. 

 
8. Orientering fra formand og næstformand 
 
Sagsfremstilling: 
Formand og næstformand orienterer blandt andet om: 
 

1. Afsendte høringssvar 
2. Undersøgelse af adgangsforhold ved busstoppesteder i Albertslund – 

Hanne Fleinert, Nyreforeningen. 
3. Skal der udarbejdes en brochure om Handicaprådets arbejde i 

Albertslund? 
 
Drøftelse/beslutning: 

1. Bjarke Juul orienterede om, at Dansk Handicapforbund afsender 
høringssvar på vegne af Handicaprådet, efterlyste samtidig dialog med 
forvaltningen inden der er en sag. 
Susanne Kremmer oplyste, at der allerede er en aftale om, at der 
holdes dialogmøder. 

2. Der var stor ros til Hanne Fleinert for det store arbejde der var lagt i 
undersøgelsen ”Adgangsforhold ved busstoppesteder i Albertslund 
Kommune”, materialet vil blive fremlagt i Miljø- og Byudvalget på mødet 
i august. 

3. Steen Christiansen oplyste, at Albertslund Kommune som 
udgangspunkt ikke udarbejder brochurer mere, hvem skulle 
målgruppen være? 
Susanne Kremmer gjorde opmærksom på, at alt relevant materiale 
findes på hjemmesiden. 

 
9. Eventuelt 

Intet, næste møde er 6. september 2018 
 
 


