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Forum: Handicaprådet 

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

Sted: Mødelokale 2, Rådhsuets forhal 

Deltagere: Steen Christiansen, Bjarke Juul, Poul Hansen, Eric Broberg, Jesper 

R. Hansen for Hanne Fleinert, Henrik Jess for Ottar Bingen 

Jacobsen,Susanne Kremmer, Hans-Henrik Høg og Patricia Walmar 

Gale  

Afbud: Hanne Fleinert og Ottar Bingen Jacobsen 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af referat fra 29. maj 2019 og dagsorden 
Godkendt 

 
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. 

 

Patricia Walmar Gale har haft kontakt med Uddannelse & Job, der ikke på 

daværende tidpunkt kunne binde sig til at deltage i et dialogmøde.  

Patricia Walmar Gale har derfor kontaktet overlæge i pædiatri Jens 

Christian Holm, der meget gerne vil komme, pris kr. 15.000,- for 2 timer, der 

er truffet aftale. 

Forvaltningen sørger for, at der bliver annonceret i AP, på hjemmesiden og 

andre relevante steder. Af hensyn til forplejning vil der blive bedt om 

tilmelding, kommunalbestyrelsessalen er booket. 

 
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 
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Bilag: 
a) Handicaprådet i Albertslund uddeler 
b) Indstillingsskema med kriterier 2019 
c) Oplæg til presseinformation oktober 2019 
 
Processen kører som sidste år, med annoncering i AP og på hjemmesiden. 
Udvalg til udvælgelse mellem de indstillede kandidater blev: Steen 
Christiansen, Poul Hansen og Hans-Henrik Høg. 

  
4. Status på busstoppesteder 

 

Bilag: 

Notat fra forvaltningen – Opfølgning på Stoppestedsrapporten fra april 2019 

 

Steen Christiansen roste indsatsen, der er sket meget, selv om 

forvaltningen endnu ikke er helt i mål. 

Bjarke Juul efterlyste en status på tilgængeligheden ved busstoppesteder. 

Hans-Henrik Høg kunne oplyse, at alle stoppesteder vil have god 

tilgængelighed, når de forskellige indsatser er gennemført med udgangen 

af 2020, dog vil der stadig være visse udfordringer i områder med 

forsænket stisystem mellem boligområder og tilhørende busbetjente veje. 

 
5. Handicaprådets økonomi 

 

Sagsfremstilling: 
- Status for Handicaprådets økonomi 2019 
- Overordnet gennemgang af budgetkataloget v/Steen Christiansen 

 

Bilag: 

Budget og økonomi 2019 

 

Bjarke Juul foreslog, at overskydende midler på budgettet skulle gøre nytte i 

handicapregi, eksempelvis: 

- Info-tavlen i Sundhedshuset – den kan forbedres for både 

hørehæmmede og svagtseende 

- Opmaling af handicapparkering v/Vestcenteret (privatejet?) 

 

 Forvaltningen vil supplerer listen med prisoverslag til næste møde. 

 
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. 



Referat 

 

 Side 3 af 4 

 

 

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 

 

Susanne Kremmer oplyste, at forvaltningen er ved at udarbejde en 

mødesag på baggrund af tilsynsrapport fra Herstedøster Sidevej. 

 

Bjarke Juul oplyste, at flere kommuner har oplyst, at de arbejder med 

konventionen, ved dog ikke, hvordan de har implementeret konventionen. 

 

Hans-Henrik Høg har talt med Jan Eriksen fra Jobcentret, de vil meget 

gerne komme og fortælle om, hvordan de arbejder med fleksjob – eventuelt 

på et møde i 2020. 

 

Konklusion: 

Forvaltningen tager kontakt til de kommuner, Bjarke Juul har navn på, for at 

høre, hvordan de har implementeret konventionen. 

 
7. Punkter til fremtidige møder 

 
Til mødet den 14. november 2019: 
- Status på tilgængelighed på kommunens hjemmeside 
- Invitere nye chefer henholdsvis børne/familiechef og voksen/socialchef, 

hvis muligt, ellers skal de inviteres til første møde i 2020 

 

Til møder i 2020: 

- Jobcenteret om fleksjob (1. møde) 

- Orientering om ”PEERS”, medarbejdere med personlig erfaring efter 

eksempelvis psykisk sygdom eller fysiske handicap, eventuelt høre 

erfaringer fra kommuner, der bruger ”PEERS”. 

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

Bilag vedlagt 

  

 Bjarke Juul orienterede om, af DH fremover ikke udarbejder høringssvar på 

udbudsmateriale, det er et tidskrævende arbejde, og de savner 

respons/feedback. 

 Steen Christiansen oplyste, at alle høringssvar bliver læst af både 

administrationen og politikerne, samt at de er bilag på mødesagerne, som 

er det eneste sted, hvor man kan se responsen. Dog er det anderledes i 

forhold til høringer på udbudsmateriale.  

  

 Konklusion: 

 Forvaltningen udarbejder et notat til chefforum, så det sikres, at reglerne 

følges, og at der leves op til forpligtelsen til inddragelse af berørte borgere. 

 
9. Eventuelt 

 

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

 

Rapport modtaget 27. august 2019: 

”Handicappede elevers adgang til de danske folkeskoler”, forvaltningen skal 

udarbejde en status til mødet den 14. november 2019, punkt 

spørgsmål/svar. 
 
 


