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Forum: Handicaprådet 

Tid: Onsdag den 28. august 2019, kl. 17.00 – 19.00 

Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal 

Deltagere: Steen Christiansen, Bjarke Juul, Dennis Schmock, 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. maj 2019 og dagsorden 
 
2. Dialogmøde i 2019 

 
Sagsfremstilling: 
Det blev på sidste møde besluttet at forvaltningen skulle undersøge et 
forslag til program om unge og uddannelser i bredt perspektiv. 
Datoen er efterfølgende fastlagt til 27. november 2019, kl. 17.00 -19.00 
 
Det er ikke lykkedes forvaltningen at finde lokale kræfter, der kan bidrage til 
et dialogmøde om unge og uddannelse i bredt perspektiv. 
Bjarke Juul undersøger om Dansk Handicapforening kan bidrage til et 
dialogmøde om unge og uddannelse i et bredt perspektiv. 
Er det ikke muligt, vil forvaltningen igen undersøge muligheden for, at 
overlæge i pædiatri Jens Christian Holm fra Holbæk Sygehus kan sige 
noget generelt om psykiske handicaps. 
 

3. Uddeling af Handicappris 2019 
 
Sagsfremstilling: 
Forvaltningen orienterer om processen, der skal nedsættes et udvalg 
bestående af 3 medlemmer af Handicaprådet til at udvælge en kandidat 
blandt de indstillede. 
Datoen for uddelingen bliver tirsdag den 3. december 2019, FNs 
internationale handicapdag 
 
Bilag: 
a) Handicaprådet i Albertslund uddeler 
b) Indstillingsskema med kriterier 2019 
c) Oplæg til presseinformation oktober 2019 

 
4. Status på busstoppesteder 

 
Bilag: 
Notat fra forvaltningen – Opfølgning på Stoppestedsrapporten fra april 2019 
 

5. Handicaprådets økonomi 
 
Sagsfremstilling: 
- Status for Handicaprådets økonomi 2019 
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- Overordnet gennemgang af budgetkataloget v/Steen Christiansen 
 
Bilag: 
Budget og økonomi 2019 
 

6. 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. 
Der er ét spørgsmål tilbage fra 2018: 
”Hvordan er situationen i forhold til at få indarbejdet konventionen i 
kommunen, samt drøftelse af hvorledes det kan lade sig gøre både budget- 
og arbejdsmæssigt” 
Forvaltningen kommer med en tilbagemelding. 
 
Bjarke Juul vil undersøge, hvordan andre kommuner har implementeret 
konventionen. 
 
Bjarke Juul fremsender opgørelse over, hvor mange flexjobbere der 
aktiveres i kommunerne. Forvaltningen kommenterer opgørelsen, der 
umiddelbart viser, at andelen i Albertslund er lav (eksempelvis tre gange 
færre end Vallensbæk). 
 
Bilag: 
Notat – Store kommunale forskelle på fleksjobområdet 

 
7. Punkter til fremtidige møder 

 
8. Orientering fra formand og næstformand 

 
Sagsfremstilling: 
Formand og næstformand orienterer blandt andet om: 
 
Afsendte høringssvar: 
Bjarke Juul ønsker en tilbagemelding fra formanden i forhold til høringssvar 
fra Handicaprådet – bliver de værdsat – kan der eventuelt findes en anden 
form? 
 
Andet: 
a) Orientering om udbud af genbrugshjælpemidler (tekniske hjælpemidler) 

Bilag vedlagt  
b) Udbudsmateriale vedrørende tøjvask og linnedservice samt madservice 

til visiterede borgere. 
Bilag fremsendt 5. august, frist for høringssvar 14. august 2019. 

c) Høringssvar fra Bjarke Juul til punkt 8 b 
Bilag vedlagt 

d) Tilbagemelding på høringssvar fra Bjarke Juul punkt 8 c 
Bilag vedlagt 

 
9. Eventuelt 
 

Næste møde torsdag den 14. november 2019, kl. 17.00 – 19.00 
 
 
 
 
 



Handicaprådet i Albertslund uddeler 

Albertslund Handicappris 2019 

Albertslund Handicappris uddeles hvert år på FNs Internationale Handicapdag den 3. 
december. 

Med Albertslund Handicappris følger en check på 5.000 kr. 

Alle borgere i Albertslund kan indstille: 

• Ildsjæle der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet eller selv står som en 
positiv rollemodel 

• Foreninger eller personer, der gør en særlig aktiv indsats for børn, unge eller voksne med 
handicap 

• Byggerier, der har særlig god tilgængelighed for borgere med handicap 
• Virksomheder der har gjort en særlig indsats for medarbejdere med handicap 
• Forretninger, der har fokus på tilgængelighed – såsom fysisk tilgængelighed, synlige 

priser osv. 
• Fritidsaktiviteter, der fremmer borgere med handicap til at deltage og fremmer 

fællesaktivitet med andre 

Send en mail med indstillingsskema til Handicaprådets sekretær Lissi Petersen på 
lissi.petersen@albertslund.dk 
Indstillingsskemaet finder du på Albertslund Kommunes hjemmeside 
https://albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-naevn/handicapraadet/ eller det 
kan rekvireres hos Lissi Petersen på tlf. 4368 6835 

Fristen for at indstille kandidater er fredag den 1. november 2019 

 

https://albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-naevn/handicapraadet/
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Albertslund Handicappris 2019 

Indstilling 
Indstilling af kandidat: 

Navn: 

Adresse: 

Telefonnummer: 

Eventuel mailadresse: 

Begrundelse for indstillingen: 
Beskriv hvorfor netop denne virksomhed/forening/organisation/person/institution/aktivitet fortjener at modtage 
handicapprisen og hvilken betydning, det har for målgruppen: 

Indstiller: 

Navn: 

Adresse: 

Telefonnummer: 

Eventuel mailadresse: 

Indstilling sendes til: 
Albertslund Kommune 
Handicaprådet 
Att.: Lissi Petersen 
Lissi.petersen@albertslund.dk 

Frist for indsendelse: 
Fredag den 1. november 2019 

 

 

 



Albertslund Handicappris 

Kriterier 
Formål: 
med Handicapprisen ønsker Handicaprådet, at: 
• Fremhæve de gode initiativer, der bidrager til at forøge livskvaliteten for personer med 

handicap 
• Sætte fokus på handicapområdet, samt at virke anerkendende og motiverende for yderligere 

initiativer på området 
• Synliggøre vilkårene for personer med handicap og at markere at FNs Internationale 

Handicapdag er den 3. december  
Hvem kan få Handicapprisen? 
Prisen kan tildeles en person, forening, virksomhed eller organisation, der gør eller har gjort en 
særlig indsats for borgere i Albertslund. 

Kriterier for tildeling: 
• Ildsjæle, der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet eller selv står som en 

positiv rollemodel 
• Foreninger eller personer, der gøre en særlig aktiv indsat for børn, unge eller voksne med 

handicap 
• Byggerier, der har særlig god tilgængelighed for borgere med handicap 
• Virksomheder, der har gjort en særlig indsats for medarbejdere med handicap 
• Forretninger, der har fokus på tilgængelighed – såsom fysisk tilgængelighed, synlige priser osv. 
• Fritidsaktiviteter, der fremmer borgere med handicap til at deltage og fremmer fællesaktiviteter 

med andre 

Hvad består prisen af? 
Prisen består af et kontant beløb på 5.000 kr. og et diplom. 

Hvem kan indstille? 
Alle kan indstille, hvis de har bopæl/hjemsted i Albertslund. Det gælder personer, foreninger, 
virksomheder og organisationer. 

Hvem udvælger? 
Handicaprådet beslutter, hvem prisen skal uddeles til. Hvis der ikke er indstillet kvalificerede 
modtagere, kan Handicaprådet vælge ikke at uddele prisen det pågældende år. 

Tidspunkt for overrækkelse af prisen: 
Prisen uddeles på FNS Internationale Handicapdag den 3. december. 
Prisen overrækkes af borgmesteren og Handicaprådet. 

 



Presseinformation, oktober 2019 

OPLÆG 

Albertslund Handicappris 

Handicaprådet har indstiftet en pris: ”Albertslund Handicappris”. Alle borgere i Albertslund kan 
komme med forslag til modtagere af prisen, der i år uddeles af Handicaprådet den 3. december 
2019. 

Formålet med prisen er at anerkende en særlig indsats for borgere med handicap i Albertslund.  
Handicaprådet vil gerne honorere den eller de personer, der gør en ekstra indsats, for at give alle 
Albertslundborgere lige muligheder, for at være aktive i byen, deltage i fritidsaktiviteter, have gode 
trygge boligforhold, opleve kulturbegivenheder, gå på arbejde og færdes i naturen. Man behøver 
ikke at være Albertslundborger for at modtage prisen, men man skal have gjort noget særligt i 
Albertslund 

Det er især de frivillige kræfter og ildsjæle, Handicaprådet ønsker at anerkende med prisen. Men 
man kan også indstille en virksomhed/forening eller medarbejder til prisen, hvis de gør noget ud 
over det sædvanlige. Det vigtige er, at det gavner borgere med handicap i Albertslund.  

Med Albertslund Handicappris følger en check på 5.000 kr. 

Alle borgere i Albertslund kan indstille: 

• Ildsjæle der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet eller selv står som en 
positiv rollemodel 

• Foreninger eller personer, der gør en særlig aktiv indsats for børn, unge eller voksne med 
handicap 

• Byggerier, der har særlig god tilgængelighed for borgere med handicap 
• Virksomheder der har gjort en særlig indsats for medarbejdere med handicap 
• Forretninger, der har fokus på tilgængelighed – såsom fysisk tilgængelighed, synlige priser osv. 
• Fritidsaktiviteter, der fremmer borgere med handicap til at deltage og fremmer fællesaktivitet 

med andre 

Send en mail med indstillingsskema til Handicaprådets sekretær Lissi Petersen på 
lissi.petersen@albertslund.dk 
Indstillingsskemaet finder du på Albertslund Kommunes hjemmeside 
https://albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-naevn/handicapraadet/ eller det 
kan rekvireres hos Lissi Petersen på tlf. 4368 6835 

Fristen for at indstille kandidater er fredag den 1. november 2019 

https://albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-naevn/handicapraadet/
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Opfølgning på Stoppestedsrapporten fra april 2018. 
 

Handicaprådets og Ældrerådets grundige rapport om fejl og mangler ved 
busstoppesteder i Albertslund har givet anledning til at alle 133 
stoppesteder i foråret 2019 blevet registreret og informationerne lagt på 
det interne GIS kort.  
 
Registreringen indeholder billeder og angivelse af den fysiske tilstand, 
samt tilstedeværelse/fravær af skraldespand, belysning, læskure, 
belægning og adgangsforhold herunder trapper. 
 
Forvaltningen har planlagt at følge op på de udfordringer, der er bragt 
frem i rapporten på følgende måde. 
 
Trapper 
Registreringen viser, at 13 trapper ud af i alt 59 trapper ved 
stoppesteder trænger til renovering. Halvdelen af dem kan blive 
udbedret i år og resten tages næste år. Startende med de mest 
trængende herunder trappen ved Poppelstien.  
 
Ramper 
Der er blevet registreret 15 ramper ved stoppesteder, der alle fremstår i 
en tilfredsstillende driftmæssig tilstand.  
 
Belægning 
Der er udarbejdet en trangfølgeplan for faste belægninger i hele 
kommunen også ved stoppestederne. I 2020 vil øremærkede driftsmidler 
primært gå til udbedring af ujævne belægninger særligt ved 
stoppestederne. I dette arbejde vil der være fokus på at etablere 
eventuelle manglende ledelinier. 
 
Manglende læskure, skraldespande, gelænder og belysning. 
Ønskerne til bedre forhold ved flere af stoppestederne indgår i vores 
løbende aftaler med henholdsvis Clear Chanel der vedligeholder 30% af 
skilte og læskure ved stoppestederne og med Albertslund Forsyning, der 
i disse år udskifter lyskilderne på stier.  
I løbet af 3 år vil lyset på stierne blive udskiftet og manglende lys ved 
trapper til stoppesteder fra stier vil i den forbindelse blive suppleret, hvor 
det er relevant. Aftalen med Clear Chanel skal genforhandles omkring 
årsskiftet. I det omfang det er muligt, vil nye skure, eventuelt med 
solcellelys blive inkluderet i aftalen. For de resterende stoppestederne, 
blandt andet langs Østbakkevej og Ballerupvej som enten har gamle 
skure eller slet ingen, vil kommunen afhængig af økonomi, ejerforhold 
og passagerantal supplerer de manglende forhold. Indtil da udskiftes 
kun de læskure, der er itu. 
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Manglende skraldespande udbedres løbende gennem arbejdet med 
trapper og belægninger, eller når forvaltningen bliver gjort opmærksom 
på dem gennem giv et praj. 
 
Kantsten 
I forhold til ind- og udstigning af busserne er det blevet afklaret i forhold 
til forskrifterne fra Movia om indretningen af stoppesteder, at kantsten er 
udført i den rette højde, der sikrer, at busserne ikke bliver beskadiget 
ved ind og udkørsel til stoppestederne. Hvis kantstenene hæves fra de 
nuværende 12 cm til de foreslåede 17 cm risikerer busserne at 
ødelægge karosseriet når de svinger ind i buslommen. 
 
Manglende fortov ved Stoppesteder  
Stoppestedsrapporten angiver, at der er f.eks. langs Trippendalsvej er 
forskel på, hvor meget fortov der er ved de enkelte stoppesteder. Nogle 
har kun fortov lige ved selve stoppestedet og til den nærmeste trappe 
ned til stien, mens andre har fortov hen til nærmeste sidevej. 
Principperne om det separerede stisystem i Albertslund betyder, at der 
som udgangspunkt ikke er fortov langs vores veje. De steder, hvor der 
alligevel er, beror det for Trippendalsvej på særlige hensyn; adgang til et 
plejehjem og til indkøbscenter, der er anlagt som forsøgsordninger.  
 
Hvis princippet om ingen fortov langs veje, skal fraviges for alle 
stoppesteder, kræver det en principiel beslutning i 
Kommunalbestyrelsen.  
 
Hvis alle stoppesteder f.eks. på den sydlige del af Trippendalsvej skal 
forsynes med fortov, vil det kræve anlæg af ca. 300 m fortov til en pris 
på  2-300.000 kr. Dette vil dog kun være en halv løsning da 
trafiksikkerheden ved færdsel langs de 11 sideveje fra Tranehusene til  
Elmehusene og ud til Trippendalsvej, ikke er løst ved at anlægge fortov 
langt Trippendalsvej. 
 
Udbedringer de kommende år 
I 2019 og 2020 er der øremærket særlige midler til at udbedre fejl og 
mangler på trapper og flisebelægninger og kantsten. De øvrige 
udfordringer løses som angivet nedenfor. 
 
 

Fremkommelighedsudfordring Opfølgning 

Trapper Halvdelen af de 13 
trængende trapper i 2019 

Belægninger og kantsten Trængende belægninger, 
kantsten og resterende 
trapper i 2020 

Manglende læskure, skraldespande, 
gelændere og belysning. 
 

Håndteres gennem aftale 
med Clear Chanel og den 
kommunale belysning. 

Kantsten Er udført ifølge forskrifterne 
fra Movia der beskytter 
bussernes karosseri. 
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Misligholdte kantsten 
udbedres. 

Fejl i asfalten Udbedres gennem 
Trangfølgeplanen for asfalt i 
2019 og 2020.  

Manglende fortov ved  visse 
stoppesteder 

Det separate stisystem 
giver et grundprincip om 
ingen fortov langs vejene. 
Enkelte steder er det 
fraveget på grund af 
særlige hensyn 
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Modtager: Handicaprådet 

 

Budget og økonomi 2019 - Handicaprådet 
 
 
 

Udgifter Regnskab 2018 - kr.            Budget 2019 - kr. 

Diæter 10.000 10.000 

Forplejning 10.000 10.000 

Kurser, kontingenter og 

seminarer 

10.000 20.000 

Handicapprisen 5.000 5.000 

Tilskud til projekter   

Ialt 35.000 129.000 

 
 
Der afsættes årligt 89.000 kr. til handicaprådets aktiviteter (budget 2019-tal). 
Med udgangen af 2018 var der et akkumuleret overskud på 53.000 kr., heraf 
blev 40.000 kr. overført til 2019 – der er således 129.000 kr. på budgettet i 2019 
hvoraf ca. 35-45.000 kr. er faste udgifter. 



 
Nye tal: Store kommunale forskelle på fleksjobområdet 
4. juli 2019 

Ny DH-analyse af fleksjobområdet viser, at der er stor forskel på kommunernes evne til at få mennesker 
med handicap i et fleksjob. 

Flere og flere kommer i fleksjob, men ledigheden er stadig tårnhøj i mange kommuner, så der er brug for en 
ekstra indsats. Den nationale fleksjobledighed er på 17 procent – langt højere end den ordinære ledighed på lige 
under 4 procent. 

Tallene svinger fra kommune til kommune: lavest i Mariager (8 pct.) og højest i Kalundborg (24 pct.). 

Tallene vidner om, at ikke alle kommuner prioriterer indsatsen overfor ledige fleksjobbere lige højt. Der er grund 
til, at nogle kommuner lærer af de bedste og prioriterer at få fleksjobberne med på arbejdsmarkedet. Der er 
højkonjunktur og høj beskæftigelse, så det er oplagt at få alle med. 

Fleksjob er en god vej til arbejdsmarkedet, når man har nedsat arbejdsevne og handicap mener Thorkild Olesen, 
formand for Danske Handicaporganisationer (DH): 

"Mange mennesker med handicap kan og vil bidrage på arbejdsmarkedet. Tallene er udtryk for store kommunale 
forskelle på fleksjobområdet. Nogle jobcentre må prioritere fleksjobindsatsen højere. Vi anbefaler, at ledige 
fleksjobbere får mere målrettet hjælp til at finde et job af en personlig jobformidler." 

Du kan finde tallene for din kommune her: Fleksjobledighedsprocent i kommunerne  

Radioindslag på P4: 

Opdateret med P4 København-indslag og artikel på dr.dk 8. august 2019 

Læs historien på dr.dk her: Stor forskel på kommuners evne til at få fleksjobbere i arbejde 

P4 Trekanten  
Tina Tolstrup fra Kolding søgte fleksjob i fire år. Hun fortæller om, hvor meget et fleksjob betyder for hende: P4 
Trekanten 4. juli 2019 

Christian Jensen fra Hedensted er blind og arbejder i dag som massør i fleksjob i Ribe: P4 Trekanten 5. juli 2019 

https://www.handicap.dk/media/215859/store-kommunale-forskelle-paa-fleksjobomraadet.docx
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/stor-forskel-paa-kommuners-evne-til-faa-fleksjobbere-i-arbejde
https://www.dr.dk/radio/p4trekanten/p4trekanten-morgen-radio/p4-morgen-2019-07-04-06-05-3
https://www.dr.dk/radio/p4trekanten/p4trekanten-morgen-radio/p4-morgen-2019-07-04-06-05-3
https://www.dr.dk/radio/p4trekanten/p4trekanten-morgen-radio/p4-morgen-2019-07-05-06-05-3#!01:07:49


Chef for beskæftigelse i Hedensted Kommune fortæller, hvad kommunen har succes med på fleksjobområdet: P4 
Trekanten 5. juli 2019 

P4 Nordjylland 
Helle Frydensberg har gigt og er glad for den hjælp, hun fik af Mariagerfjord Kommune til at finde et fleksjob: P4 
Nordjylland 5. juli 2019 

Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord Kommune fortæller, hvorfor de har succes med at få 
fleksjobbere i arbejde: P4 Nordjylland 5. juli 2019 

P4 Østjylland  
Helene Eskerod fra Hammel fortæller om, hvor stor betydning fleksjobbet i et supermarked har for hende: P4 
Østjylland 8. juli 2019 

P4 København 
Pia Christoffersen fra Glostrup søger stadig fleksjob, men uden held. Hør hende fortælle, hvorfor et job betyder 
så meget for hende: P4 København 8. august 2019 

På teknologivirksomheden DKT i Lejre Kommune havde de en masse fordomme om fleksjob, men i dag har man 
succes med at få fleksjobbere i arbejde - hør hvorfor: P4 København 8. august 2019 

 

https://www.dr.dk/radio/p4trekanten/p4trekanten-morgen-radio/p4-morgen-2019-07-05-06-05-3#!01:15:38
https://www.dr.dk/radio/p4trekanten/p4trekanten-morgen-radio/p4-morgen-2019-07-05-06-05-3#!01:15:38
https://www.dr.dk/radio/p4nord/p4nord-morgen/p4-morgen-2019-07-05#!00:35:40
https://www.dr.dk/radio/p4nord/p4nord-morgen/p4-morgen-2019-07-05#!00:35:40
https://www.dr.dk/radio/p4nord/p4nord-morgen/p4-morgen-2019-07-05#!02:35:34
https://www.dr.dk/radio/p4aarhus/p4aarhus-morgen-radio/p4-morgen-2019-07-08-06-05-2#!02:07:57
https://www.dr.dk/radio/p4aarhus/p4aarhus-morgen-radio/p4-morgen-2019-07-08-06-05-2#!02:07:57
https://www.dr.dk/radio/p4kbh/p4kbh-morgen/p4-morgen-2019-08-08-06-05-7#!01:07:45
https://www.dr.dk/radio/p4kbh/p4kbh-morgen/p4-morgen-2019-08-08-06-05-7#!01:41:18
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ØKONOMI & STAB

Udbud & Indkøb

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1

2620 Albertslund

albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68

Modtager(e): Handicaprådet

Orientering om udbud af genbrugshjælpemidler

xx
Med venlig hilsen

cc: [Navn(e)]

Orientering om udbud af genbrugshjælpemidler (tekniske hjælpemidler)

Staten- og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) udbyder i efteråret 2019 
genbrugshjælpemidler som en forpligtende aftale på vegne af de kommuner 
som tilslutter sig udbuddet. 

Udbuddet forventes, at omfatte 16 delaftaler inden for følgende produktgrupper:

1. Standard rollatorer 
2. Sideværtssammenklappelig rollatorer 
3. Terrængående rollatorer 
4. El-scootere, manuel styring (Klasse B) 
5. El-scootere, manuel styring (Klasse C) 
6. Indstillelig senge, 4-delt liggeflade 
7. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (statiske) 
8. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (dynamisk), 

- 8.A: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, helmadras, dynamisk luft 
- 8.B: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, topmadras, dynamisk luft 
- 8.C: Underliggende skummadras

9. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 2 
10. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 4 
11. Toilet-badestole med hjul 
12. Toilet-badestole med sædetilt 
13. Toilet-badestole med elektrisk højdeindstilling og sædetilt
14. Badetaburetter med mulighed for ryglæn 
15. Toiletforhøjere, fastmonteret 
16. Toiletsæder med armlæn

Nuværende aftaler for genbrugshjælpemidler er udbudt i samarbejde med 
øvrige kommuner på Vestegnen via Vestegnens Indkøbsforum (VIF). Aftalerne 
udløber i efteråret 2020. 

Albertslund Kommune tilslutter sig den forpligtende SKI aftale med forventet 
kontraktstart efteråret 2020, når nuværende aftaler udløber.

Grundet en administrativ fejl har I desværre ikke fået udbudsmaterialerne i 
høring inden SKI’s høringsfrist udløb ultimo juni 2019. Den manglende høring 
skyldes, at Albertslund Kommune ved en fejl ikke har fået udbudsmaterialet i 
høring fra SKI. Vi beklager meget.

SKI har oplyst, at der har været en bred inddragelse af repræsentanter fra 
kommunerne samt inddragelse af Dansk Handicap Forbund, Hjernesagen og 
brugerrepræsentanter. Formålet var, at SKI fik input til, hvilke krav SKI og 
kommunerne skulle tage med i udbudsmaterialet. SKI har oplyst, at der 
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inviteres brugerrepræsentanter til at deltage i produktafprøvningen, som 
gennemføres i forbindelse med evaluering af de indkomne tilbud.

Der har ligeledes deltaget repræsentanter fra de kommunale 
indkøbsfællesskaber. Deltagerne har været en blanding af udbuds- og 
indkøbskonsulenter og fagpersonale så som ergoterapeuter, visitatorer, 
depotbestyrer, depotmedarbejdere og sagsbehandlende terapeuter.

Fra Vestegnens Indkøbsforum (VIF) har der deltaget repræsentanter fra 
Albertslund Kommune, Hvidovre Kommune og Ishøj Kommune.



Albertslund afdeling
v/formand Bjarke Juul°·  Topperne 22 lejlh 2  2620 Albertslund

Mail: bjarke.anne@youmail.dk  ·  

www: handicap.dk/lokalt/albertslund                                                                                  

Albertslund kommune 12. august 2019.
Att: Charlotte Koldtoft Immergut.
Send til cdg@albertslund.dk 

Høringssvar ang.: Tøjvask – linneservice – madservice til visiterede borger.
Svar senest den 14. august kl 14.

Det er et ret omfattende høringsmateriale, som vi desværre ikke har kompetence til at give nogle 
kvalificerede høringssvar på.

Vi vil dog gerne påpege følgende.
1. Er der foretaget den nødvendige brugerinddragelse, i forbindelse med udarbejdelse af 
udbudsmaterialet.
2. Der må være borgere, som oppebærer forskellige former for handicap – hvorledes er disse 
borgere tilgodeset.
3. Det oplyses, at der skal tages hensyn til det sociale ansvar. Det synes vi ikke fremgår af 
udbudsmaterialet.

Vi vil sluttelig påpege det vigtige i, at der føres en dialog i forbindelse med at tilgodese se borgere 
med handicap, som det også fremgår af regelsættet for handicaprådets arbejde.

Med venlig hilsen
Bjarke Juul
formand.
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mailto:cdg@albertslund.dk


Fra: Charlotte Koldtoft Immergut [cdg@albertslund.dk]
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Modtaget Dato: 15-08-2019 08:49
Vedrørende: Tilbagemelding ifm. høringssvar, tøjvask og madservice
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Kære Bjarke

 

Endnu engang tak for jeres høringssvar i forbindelse med kommunens genudbud af madservice og tøjvask. I har i jeres høringssvar stillet
tre spørgsmål. Nedenstående er tilbagemelding på jeres spørgsmål:

 

1: Er der foretaget den nødvendige brugerinddragelse, i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Der har i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet ikke været inddraget brugerrepræsentanter.

 

Der afholdes en gang årligt et brugermøde med kommunens leverandører af tøjvask og madservice.

 

Madservice

Deltagerne i det årlige møde er repræsentanter fra Albertslund Kommune, brugere af madserviceordningen, leverandørerne af madservice
samt repræsentant fra Ældrerådet. Hvis I ønsker, at deltage i kommende brugermøder må I gerne sende mig en mail med navn,
mailadresse og telefonnr. på jeres repræsentant. Oplysningerne videresender jeg til kommunens Myndighedsafdeling som står for møderne.

 

Tøjvask

Der er løbende dialog mellem brugerne af ordningen med tøjvask og Myndighedsafdelingen i Albertslund Kommune. Borgernes input tages
med på årligt møde med leverandørerne af tøjvask i kommunen.

 

2. Der må være borgere, som oppebærer forskellige former for handicap – hvorledes er disse borgere tilgodeset.

Borgernes behov indgår i udbudsmaterialet ved, at kommunen fx efterspørger forskellige former for retter som dækker borgernes behov ift.
diagnoser og livsstil.

 

3. Det oplyses, at der skal tages hensyn til det sociale ansvar. Det synes vi ikke fremgår af

udbudsmaterialet.

Der tilføjes et afsnit i rammeaftalerne om, at leverandøren skal kontakte kommuners jobcenter for en afklaring af, om der er borgere som
vil kunne varetage opgaver hos leverandøren, idet Albertslund Kommune ønsker at samarbejde med firmaer som tager socialt ansvar.

 

God dag.

 

 

     Med venlig hilsen

 

Charlotte Koldtoft Immergut
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Tilmelding til

Indhold på søskendekurset…

På Ådalskolens søskendekursus tilbyder vi at 

bygge ovenpå den viden du allerede har om 

din søskende, vi sørger for at du får rig 

lejlighed til, at stille spørgsmål og få en 

masse forskellige svar. Kurset giver dig 

mulighed for og hjælper med at sætte ord 

på tanker og følelser i forhold til at være 

søskende til et barn med handicap. 

Undervejs i forløbet vil du opleve, at de 

andre unge på kurset tænker de samme 

tanker, hvilket for de fleste opleves som en 

klar lettelse. Vi gør vores til, at kurset bliver 

en sjov, vedkommende og lærende oplevelse 

og som et højdepunkt tilbyder vi en 

søskendecamp med 2 overnatninger. 

I programmet er der en eftermiddagskanotur 

på Susåen. 

For unge i alderen 13-
16 år som har en bror 

eller søster med et 
handicap

Ådalskolens 

søskendekursus

Eriksvej 4

4100 Ringsted

41 99 40 71

soskendekursus@gmail.com

www.soskendekursus.blogspot.dk

SØSKENDEKURSUS 
FOR 

TEENS

Nyt

mailto:Soskendekursus@gmail.com
http://www.soskendekursus.blogspot.dk/


Søskendekursets 
mål…

Vi ”liker”, deler og snapchatter mange 

gange i løbet af en dag nærmest uden 

at tænke over det men hvordan er det 

lige at man deler, at ens søskende har 

et handicap. Ådalskolens 

søskendekursus i Ringsted er et tilbud 

til dig, som gerne vil kunne forstå din 

søskende endnu bedre. Vores grundidè

er, at søskende i mødet med hinanden 

skal opleve et trygt fællesskab, som du 

ikke møder i din hverdag i skolen eller 

gennem fritidsaktiviteter og som ruster 

dig i relationen med din søskende. 

Sammen med de andre unge vil du 

med det samme få indsigt, en nærhed 

og forstå hinandens hverdag og du vil 

opleve det som en klar lettelse at 

kunne tale med andre som kender til 

mange af de samme erfaringer som 

dig selv.

”Som ung er du den 

person i verden som vil 

have den længste 

relation til din bror eller 

søster”

Andre søskende siger…

Du vil få nye input, inspiration og få 

mulighed for at lære dig selv endnu 

bedre at kende. Søskendekursets mål 

er at ”spille dig selv og din søskende 

endnu stærkere”. Du vil tage fra 

kurset med en større klarhed over 

dine egne værdier, styrker samt 

hvordan du kan bringe dem i spil.

”Vi lærte en masse om vores søskende 

og fik også en masse fede 

fællesoplevelser”

-Nikolaj, 14 år

”Nu tør jeg godt fortælle andre fra min 

klasse, at min søster har autisme”

- Julie, 16 år

Kursus praksis…

Lørdag d. 14. marts 2020 kl. 9-15.30

Lørdag d. 18. april 2020 kl. 9-15.30

Søskendecamp:

Fredag d. 15. maj 2020 kl. 19.00 til 

søndag d. 17. maj kl. 15.30

Pris: 5500,00

Kursusprisen dækker kost, logi, 

undervisning, aktiviteter og materialer.

Der vil være mulighed for at ansøge 

kommunen om bevilling af 

søskendekursus i henhold til § 41 eller §

11.3 i Serviceloven.

Velkommen til Ådalskolens 

søskendekursus
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