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Forum: Handicaprådet  

Tid: Torsdag den 7. marts 2019, kl. 17.00 – 19.00 

Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal 

Deltagere: Steen Christiansen, Bjarke Juul, Hediye Temiz, Hanne Fleinert, Poul 

Hansen, Eric Broberg, Ottar Bingen Jacobsen, Susanne Kremmer, 

Hans-Henrik Høg og Patricia Walmar Gale 

Afbud:  

Referent: Lissi Petersen 

1.   Godkendelse af referat fra 29. november 2019 og dagsorden 
 
2.   Årsberetning 2018 
 
Sagsfremstilling: 
Forvaltningen udarbejder udkast til Årsberetning 2018. Udkastet fremlægges og 
det drøftes, om der er aktiviteter, der særligt skal fremhæves. 
 
Bilag: 
Årsberetning 2018 
 
3.   Handicaprådets økonomi 
 
Sagsfremstilling: 
Status for Handicaprådet økonomi i 2018 og 2019. 
 
Bilag: 
Opgørelse 2018 og 2019 
 
4.   Status på ny Sundhedspolitik med Pårørendepolitik. 
 
Sagsfremstilling: 
Skal vedtages inden revision af Handicappolitik 
 
5.   Opfølgning på handleplan til Handicappolitik 
 
Sagsfremstilling: 
Forvaltningen har inviteret leder Jan Eriksen fra Jobcentret til at holde et oplæg 
om, hvordan kommunen kan formidle mulighederne i forhold til job for personer 
med et handicap. Jan Eriksen deltager på mødet. 
 
6.  Dialogmøde i 2019 
 
Sagsfremstilling: 
Er der særlige ønsker om tema og eventuelt dato? 
 
7.   Henvendelse fra LOBPA  
 
Sagsfremstilling: 
Mail modtaget 14. december 2018 og videresendt til Handicaprådet om 
”Samtænkt Indsats”. 
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Bjarke Juul har bedt om, at punktet kommer på dagsorden, så Handicaprådet 
kan tage stilling til det de foreslår, ønsker samtidig en orientering om, hvordan 
Folketinget har besluttet det anvendt. 
Patricia Walmar Gale udarbejder et oplæg til mødet 
 
8.   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: 
Skema 
 
9.   Orientering fra formand og næstformand 
 
Sagsfremstilling: 
Formand og næstformand orienterer blandt andet om: 
 
Afsendte høringssvar 
 
Andet  
 
10.   Årsmøde i Det Centrale Handicapråd den 5. februar 2019 på Hotel 
Nyborg Strand 
 
Sagsfremstilling: 
Bjarke Juul deltog i Årsmødet, vedlagt notat fra dagen. 
 
Bilag: 
Notat fra Bjarke Juul, program for dagen og kort orientering om lov om web-
tilgængelighed, link til loven: 
 https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lov-om-webtilgaengelighed/ 
 
11.   Eventuelt 

https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lov-om-webtilgaengelighed/


 

 

 

 

 

 

Handicaprådets Årsrapport 2018 
 
Indledning 

Handicaprådet i Albertslund Kommune udgiver hvert år en årsrapport. 

Årsrapporten er med til at sætte fokus på Handicaprådets arbejde generelt og i 

2018. 

Handicaprådet er engagerede i vilkår og deltagelse i fællesskabet for borgere 

med handicaps i Albertslund. Dette kommer til udtryk i en stor interesse for 

kommunens arbejde samt et ønske om dialog og deltagelse. Derudover har 

Handicaprådet et ønske om at blive inddraget af såvel forvaltning som borgere 

i Albertslund. Det er således håbet, at årsrapporten kan være med til at øge 

Handicaprådets synlighed i hele Albertslund. 

 

Organisering 

Efter kommunevalget i 2017 blev et nyt Handicapråd konstitueret pr. 1. januar 

2018, samtidig blev Handicaprådet organisatorisk flyttet fra Social & Familie til 

Miljø & Teknik. 

 

Handicaprådet består af 10 medlemmer samt 5 suppleanter: 

Formand: Steen Christiansen, Borgmester 

Næstformand: Bjarke Juul, Landsforeningen af PTU (Polio-, Trafik- og 

ulykkesskadede) 

Medlemmer: Hediye Temiz, Kommunalbestyrelsen 

Hanne Fleinert, Nyreforeningen 

Poul Hansen, Landsforeningen LEV 

Eric Broberg, Dansk Blindesamfund 

Ottar Bingen Jacobsen, Parkinson foreningnen 

Susanne Kremmer, Afdelingschef for Miljø og Teknik  

Hans-Henrik Høg, Forsyningschef 

Patricia Walmar Gale, Områdeleder Voksne med Særlige 

Behov 

 

Møder i 2018 

Der har i 2018 været afholdt 4 møder: den 14. marts, den 24. maj, den 6. 

september og den 29. november. 

Læs dagsordner og referater på https://albertslund.dk/politik/raad-og-

naevn/interne-raad-og-naevn/handicapraadet/. 

 

Behandlede emner i 2018 

På handicaprådets møder i 2018 er drøftet et væld af forskellige temaer og 

emner, blandt andet: 

- Revision af Handicappolitikken, der blev udskudt, til der er udarbejdet 

en ny Sundhedspolitik, hvor Pårørendepolitikken er indarbejdet. 

- Undersøgelse af adgangsforhold ved busstoppesteder i Albertslund, 

ud fra rapport udarbejdet af Hanne Fleinert og Lars Messell 

- Oplæg til Masterplan for Albertslund Centrum, om fremtiden for 

Centeret samt planer for Albertshøj etape 3 og Posthusgrunden. 

https://albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-naevn/handicapraadet/
https://albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-naevn/handicapraadet/
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- Beskæftigelse og uddannelse, herunder børn- og ungestrategien, det 

tidligere STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) bliver en del af 

et nyt forløb FGU (Forberedende Grunduddannelse).  

Der var blandt andet udmeldt en pulje fra Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med 

handicap”. Jobcentret planlagde ikke at søge puljen i denne omgang. 

 

Handicappris 2018 

Handicaprådet uddelte den 4. december 2018 årets Handicappris. Formålet 

med Handicapprisen er at anerkende en eller flere, der gør en særlig indsats 

for borgere med handicap i Albertslund  

Årets vindere blev Hanne Fleinert fra Handicaprådet og Lars Messell fra 

Ældrerådet for rapporten ”Undersøgelse af adgangsforhold ved 

busstoppesteder i Albertslund”. 

 

Dialogmøde 

Handicaprådet inviterede til dialogmøde den 27. november 2018, med 

overskriften ”Byudvikling – hvilke hensyn skal tilgodeses for personer med 

handicap?”, hvor borgmester Steen Christiansen holdt oplæg om blandt andet: 

”Oplæg til Masterplan for Albertslund Centrum”, om fremtiden for Centeret 

samt planer for Albertshøj etape 3, Posthusgrunden, Rådhushave, Hyldager 

Bakker, Hjørnegrunden, Stensmosegrunden og området i og omkring 

Vridsløselille Fængsel. 

 

Høringssvar 

Handicaprådet har i løbet af 2018 udarbejdet følgende høringssvar som kan 

læses på https://albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-

naevn/handicapraadet/  

 

9. november 2018, til Miljø- og Byudvalget om ”Lokalplanforslag til 

seniorboliger.  

21. november 2018, til Social- og Sundhedsudvalget om ”Rehabilitering af 

børn, unge og voksne med behov” 

 

 

  

 

https://albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-naevn/handicapraadet/
https://albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-naevn/handicapraadet/
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Spørgsmål fra Handicaprådsmøde den 14. november 2019 
   

   

   

Spørgsmål fra Handicaprådsmøde den 5. september 2019 
1.    

2.    

   

Spørgsmål fra Handicaprådsmøde den 29. maj 2019 
   

   

   

Spørgsmål fra Handicaprådsmøde den 7. marts 2019 
   

   

   

Overført fra 2018 
 Hvordan er situationen i forhold til at få 

indarbejdet konventionen kommunen, 
samt drøfte hvorledes det kan lade sig 
gøre både budget- og arbejdsmæssigt 

DH-Albertslund undersøger og kommer med et 
oplæg 
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