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Forum: Handicaprådet 

Tid: Onsdag den 29. maj 2019, kl. 16.00 – 17.30 

Sted: Mødelokale 129, blok A stuen 

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

Fleinert, Poul Hansen, Malene Adler-Platzer for Eric Broberg, Ottar 

Bingen-Jacobsen, Susanne Kremmer og Patricia Walmar Gale 

Afbud: Hediye Temiz, Hanne Fleinert, Eric Broberg og Hans-Henrik Høg 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af referat fra 7. marts 2019 og dagsorden 
Begge del blev godkendt. 

 
2. Planlægning/nye boligområder 

 
Sagsfremstilling: 
Pernille Bech, leder af Byudvikling & Erhverv deltager. 

   
Pernille Bech gav en kort historisk gennemgang af byplanlægning og 
baggrunden for lovgivningen. 
Der arbejdes i øjeblikket med kommuneplanstrategien, der skal være 
godkendt senest 2 år efter et kommunalvalg. De vedtagne verdensmål 
indarbejdes i strategien. 
Der skal vedtages en kommuneplan hvert 4. år, der gælder 12 år frem. 
En lokalplan gælder indtil der vedtages en ny. 
Der er ofte konflikter mellem lovgivningen om kommune- og lokalplaner 
og andre love, eksempelvis kan vejloven ikke bruges i lokalplaner. 

 
Bilag: Slides fra mødet 

 
3. Dialogmøde i 2019 

 
Sagsfremstilling: 
Patricia Walmar Gale kommer med et oplæg til dialogmøde 

 
Der forelå to forslag til dialogmøde: 
a) Overlæge i pædiatri Jens Christian Holm fra Holbæk Sygehus. 

Poul Hansen er blevet oplyst, at hans foredrag kan målrettes børn 
og unge med handicap. 

b) Bjarke Juul har bedt forvaltningen undersøge mulige 
oplægsholdere til temaet børn og unge i uddannelse 

Konklusion: Forvaltningen undersøger forslag til program om unge og 
uddannelser i bredt perspektiv til mødet den 28. august 2019. 

 
4. Notat fra Bjarke Juul 

 
Sagsfremstilling: 
Notat med punkter/sager til drøftelse/behandling på mødet 

 
Bilag: 
Notatet 
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Ad 1. Der afholdes opfølgningsmøde i november, derudover er der 
opfølgning i de relevante fagudvalg. Forvaltningen sørger for 
statuspapir fra fagudvalgene til mødet den 28. august 2019. 
 
Ad 2. Susanne Kremmer oplyste, at der er en bevillingssag på vej 
gennem det politiske system. 
 
Ad 3. Susanne Kremmer oplyste, at der repareres efter behov, 
derudover afventer man færdiggørelsen af Albertshøj etape 3. 
 
Ad 4. Behandlet under punkt 3. 
 
Ad 5. Susanne Kremmer følger op, der arbejdes i øjeblikket på at tilrette 
kommunens hjemmeside efter den nye EU-forordning. 
 
Ad 6. Behandlet under punkt 2. 
 
Ad 7. Steen Christiansen oplyste, at bevilling af kurser til medarbejder 
er en ledelsesopgave. 

 
5. 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 

 
Der er ét udestående punkt, det blev aftalt, at Bjarke Juul sender et link 
til forvaltningen, der så arbejder videre med spørgsmålet 

 
6. Notat fra formandsmøde den 10. marts 2019, modtaget fra Bjarke 

Juul, den 11. marts 2019 og videresendt til Handicaprådet 12. 
marts 2019 

 
Sagsfremstilling: 
Bjarke Juul har i forbindelse med formandsmøde, udarbejdet et notat til 
orientering og mulig drøftelse af udvalgte punkter. 

 
Bilag: 
Notat 

 
Bjarke Juul orienterede kort fra formandsmødet, der er i de enkelte 
kommuner forskellige arbejdsgange/-metoder. 
Taget til efterretning 

 
7. Orientering fra formand og næstformand 

 
Sagsfremstilling: 
Formand og næstformand orienterer blandt andet om: 

 
Afsendte høringssvar 

 
Andet  

 
Intet 
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8. Eventuelt 
Næste møde onsdag den 28. august 2019 


