
Referat 

 
 
 
 

Dato: 12. september 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: Torsdag den 6. september 2018, kl. 17.00 – 19.00 

Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal 

Deltagere: Steen Christiansen, Bjarke Juul, Hanne Fleinert, Poul Hansen, Alice 

Hasselgren for Eric Broberg, Henrik Jess for Ottar Bingen Jacobsen, 

Steffen Wegner Høyer for Hediye Temiz, Susanne Kremmer, Hans-

Henrik Høg for Frederik Lerche og Patricia Walmar Gale 

Afbud: Eric Broberg, Ottar Bingen Jacobsen, Hediye Temiz og Frederik 

Lerche 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af referat fra 24. maj 2018 og dagsorden 
Bemærkninger til referat fra 24. maj 2018 modtaget fra Bjarke Juul. 
”På side 3 under pkt. Drøftelse/beslutning står: 
Dansk Handicapforbund. Der skal stå, at det indtil nu kun har været 
medlemmer af DH Albertslund, der har afgivet høringssvar. 
Det skulle gerne fremgå, af det jeg udtrykte, at jeg gerne ser at høringssvar 
erstattes af drøftelser – dialog med forvaltningerne – men også gerne 
politikerne”. 
Referatet blev godkendt med ovenstående bemærkning. 
Ingen bemærkninger til dagsorden. 

 
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 er udskudt fra sidste møde, idet der opstod tvivl om, hvorvidt Poul 
Hansen i forvejen er forældrerepræsentant. 
Poul Hansen gjorde opmærksom på, at det ikke er en bestyrelse, men et 
pårørenderåd, han er forældrerepræsentant i rådet og mener ikke, det vil 
konflikte med også at være repræsentant for Handicaprådet. 
Poul Hansen blev derefter valgt som repræsentant for Handicaprådet. 

 
3. Temadrøftelse 

Undersøgelse af adgangsforhold ved busstoppesteder i Albertslund. 
Oplæg v/Forvaltningen 
Bilag: Rapport fra Hanne Fleinert og Lars Messel 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om de muligheder, Forvaltningen har for 
at afhjælpe de problemstillinger rapporten gør opmærksom på. Der vil være 
noget, der kan afhjælpes inden for den almindelige drift, større ændringer vil 
kræve en sag gennem det politiske system, andet ligger uden for 
Forvaltningens område, det vil sige, det er Movia, der skal kontaktes. 
I første omgang er der aftalt møde mellem medarbejdere fra Vej & Park, 
Hanne Fleinert og Lars Messel den 5. oktober 2018. 

 
4. Forslag til temadrøftelser på fremtidige møder 

Det foreslås, at Handicapudvalget, på mødet den 29. november 2018, 
drøfter emner til fremtidige temadrøftelser. 
Formødet foreslår et oplæg om Masterplanen for Albertslund Centrum. 
Steen Christiansen orienterede om baggrunden for Formødets beslutning, 
at der er en rivende udvikling i og omkring Albertslund Centrum. 
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Bjarke Juul gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at der i forbindelse med 
både ny- og ombygning tænkes på tilgængeligheden. 
Poul Hansen ville vide, om personer med psykiske handicap ville blive 
inkluderet.  
Steen Christiansen mente, der kunne være perspektiv i at samle flere 
funktioner i og omkring Albertslund Centrum. I øjeblikket ligger flere 
funktioner i mindre attraktive og/eller svært tilgængelige områder. 
Alice Hasselgren gjorde opmærksom på, at det i den forbindelse er vigtigt at 
huske parkeringspladser, hvis man ønsker, at centret skal bruges mere. 
Handicaprådet besluttede, at punktet skal på dagsorden den 29. november 
2018. 

 
5. Valg af ét til to punkter fra Handleplanen 
 
Sagsfremstilling: 
Det blev på sidste møde besluttet, at Steen Christiansen, Susanne Kremmer og 
Bjarke Juul vælger ét til to punkter, der skal arbejdes med. 
Formødet er blevet enige om, at der skal arbejdes med: ”Beskæftigelse og 
uddannelse”, herunder planen ”Stærke valg – unges veje i uddannelse og job 
2018-2018”, på mødet den 29. november 2018 
 
Drøftelse/beslutning: 
Bjarke Juul orienterede om, at man i DH er enige i, at der sættes fokus på  
”Beskæftigelse og uddannelse”, herunder børn- og ungestrategien. 
Et af problemerne er måske, de administrative udfordringer det giver i mindre 
virksomheder. 
Jobcentret kender omfanget og bør involveres, en mulighed er også at kontakte 
Høje-Taastrup Kommune og høre, hvad de har gjort. 
Forvaltningen udarbejder et oplæg. 
 
6. Dialogmøde 
 
Sagsfremstilling: 
Det blev på sidste møde besluttet at arbejde videre med et dialogmøde om 
hjemtagelser, samt en dato for mødet. 
Formødet foreslår i stedet for emnet ”Byudvikling”, samt at et dialogmøde bør 
være i den 3. uge af november. Det kunne omhandle et oplæg, fra Steen 
Christiansen, om byfornyelse i Albertslund kommune, samt gæster udefra med 
et oplæg til hvilke hensyn der skal tilgodeses for personer med handicap. 
Forvaltningen undersøger om arkitekterne bag Handicaphuset, har mulighed for 
at deltage. 
 
Drøftelse/beslutning: 
Steen Christiansen orienterede om, at der er mange udfordringer i forbindelse 
med hjemtagelser, derfor har Formødet foreslået emnet ”Byudvikling”. 
Susanne Kremmer orienterede om, at Forvaltningen har haft kontakt med 
Jesper Boesen fra Handicaphuset, han er interesseret i at deltage. 
Handicaprådet godkendte ovenstående, med en bemærkning om, at annoncere 
i god tid. 
 
7. Handicaprådet økonomi 
 
Sagsfremstilling: 

- Status for Handicaprådets økonomi i 2018. 
- Overordnet gennemgang af budgetkataloget v/ Steen Christiansen 

 
Drøftelse/beslutning: 
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DHs høringssvar til budgetkataloget blev delt ud på mødet, høringsperioden 
slutter 7. september 2018. 
Steen Christiansen orienterede om budgetkataloget. 
 
8. Uddeling af handicappris 
 
Sagsfremstilling: 
Forvaltningen orienterer om processen, der er tidligere nedsat et udvalg 
bestående af 3 medlemmer af Handicaprådet til at udvælge en kandidat blandt 
de indstillede. 
Datoen for uddelingen bliver mandag den 3. december 2018, FNs internationale 
handicapdag 
 
Bilag: 
Indstillingsskema med kriterier fra 2017 
 
Drøftelse/beslutning: 
Det blev besluttet at fastholde kriterierne og begynde processen. 
Der blev nedsat et udvalg bestående af: Steen Christiansen, Poul Hansen og 
Susanne Kremmer til at udvælge en kandidat. 
 
9. Spørgsmål og svar 
 
Sagsfremstilling: 
Fremlægges på hvert møde, der samles op på spørgsmål, der er opstået i løbet 
af mødet. På listen fra sidste møde: 

- Ledighed blandt fleksjobbere i Albertslund Kommune. 
Ingen bemærkninger 
- Gate 21 – adgang/toiletter. 
Bjarke Juul er fortsat ikke tilfreds med adgangsforholdene, blandt andet 
mener han, at liften er for lille, der kan ikke være både en kørestol med 
eventuelt ilt apparat og en hjælper, der er også problemer med 
parkeringsforholdene. 
Susanne Kremmer oplyste, at kravene er opfyldt. 
- Handicapparkering 
Afmærkning af handicapparkering ved Vestcentret er slidt væk, generelt er 
der udfordringer ved alle pladserne, når man kommer med en kassevogn, 
hvor man skal ud bagfra. Gennemgang af ulemper ved 
handicapparkeringspladserne bør klarlægges. 

 
Bilag: 
Spørgsmål og svar skema 
 
10. Punkter til fremtidige møder 

- Poul Hansen ville gerne kende baggrunden for, at der, på Herstedøster 
Sidevej og i Humlehusene, er ansat en sygeplejeuddannet medarbejder 
til at udforme retningslinjer. 
Patricia Walmar Gale undersøger det til næste møde. 

- Alice Hasselgren ønskede oplyst, om det er korrekt, at der er 6 mdrs. 
ventetid på sagsbehandling af kørestole. 
Lissi Petersen har modtaget følgende fra Hjælpemiddelafdelingen: 
Kropsbårne hjælpemidler  4 uger 
Handicapbiler, el-scotere, trehjulede cykler og 
større boligændringer  24 uger 
Andre tekniske hjælpemidler og mindre 
boligændringer   6 uger 
Børnesager, APV-hjælpemidler og 
siddestillingsproblematikker  4 uger 
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Akutte sager som f.eks. tryksår,  
alvorlige fald   Straks og senest  

indenfor 48 timer 
 

Fristerne findes også på: 
https://albertslund.dk/media/1710651/sagsbehandlingsfrister-bsv-til-
offentliggoerelseaug2016.pdf  

 
11. Orientering fra formand og næstformand 
 
Sagsfremstilling: 
Orientering fra formand Steen Christensen: 

a) Notat om tal fra Ankestyrelsen som viser, at kommunen har en høj 
omgørelsesprocent i forbindelse med sager, der rammer børn. 
Bilag fremsendes senere  
Poul Hansen, syntes det var godt at få opklaret, hvad der lå bag tallene. 
Der var spørgsmål til afsnit 4 på side 3. 
Patricia Walmar Gale oplyste, at det bare betød at der nu var en mere 
klar præcisering. 

b) Notat om kørsel af børn til specialundervisning. 
Bilag fremsendes senere 
Patricia Walmar Gale oplyste, at notatet skyldtes en konkret 
henvendelse til Bjarke Juul, da Handicaprådet ikke behandler konkrete 
sager, er der udarbejdet et generelt notat. 

c) Referat fra møde i Regionshandicaprådet den 17. april 2018 
Bilag vedlagt 
Taget til efterretning 

d) Referat fra møde i Regionshandicaprådet den 27. juni 2018 
Bilag vedlagt 
Taget til efterretning. 

 
12. Eventuelt 

- Næste møde 29. november  2018 
- Bjarke Juul gjorde opmærksom på, at materialet ikke var kommet på 

hjemmesiden. 
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