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Forum: Handicaprådet 

Tid: Onsdag den 13. november 2019, kl. 17.00 – 19.00 

Efterfølgende middag i kantinen 

Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal/kantinen 

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

Broberg, Susanne Kremmer og Hans-Henrik Høg 

Afbud: Hediye Temiz, Ottar Bingen-Jacobsen og Patricia Walmar Gale 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af referat fra 28. august 2019 og dagsorden 
Ingen bemærkninger. 

 
2. Dialogmøde i 2019 

 

Sagsfremstilling: 

Status på dialogmøde onsdag den 27. november 2019, kl. 17.00 -19.00, 

med overlæge i pædiatri Jens Christian Holm fra Holbæk Sygehus. 

 

Pr. 13. november 2019 er der modtaget 14 tilmeldinger inkl. gæsten, heraf 

er 2 fra Handicaprådet og 7 udefra. 

Det blev aftalt, at såfremt der var under 20 personer tilmeldt udefra aflyses  

dialogmødet. (mødet er efterfølgende blevet aflyst). 

 
3. Uddeling af Handicappris 2019 

 

Sagsfremstilling: 

Status på uddeling af Handicappris 2019 tirsdag den 3. december 2019, 

FNs internationale handicapdag. 

Udvalget bestående af Steen Christiansen, Poul Hansen og Hans-Henrik 

Høg holder møde den 20. november 2019, kl. 14.30. 

 

Pr. 13. november er der modtaget 3 indstillinger, såfremt der dukker flere op 

inden den 20. november, kommer de også med i puljen. 
 
4. Handicaprådets økonomi 

 

Sagsfremstilling: 
- Orientering om budgettet for 2020 
- Kan der anvendes midler til et busstoppested, der er brugervenligt i 

forhold til kørestolsbrugere/borgere med rollator/barnevogn? 
- Forvaltningens prisoverslag på forslag til brug af overskydende midler 

fra 2019, der kommer en mundtlig orientering på mødet. 
 

 Hans-Henrik Høg oplyste, at Handicaprådet i 2020 har et budget på 
omkring 40.000 – 50.000 kr. 
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 Forvaltningen har undersøgt mulighederne, blandt andet i forhold til en 
bedre infotavle i Sundhedshuset, der er ikke mulighed for at tilkøbe et 
modul til den eksisterende tavle, der kan ”oversætte” til tale, en ny infotavle 
med mulighed for tale koster ca. 150.000 kr. 

 Forvaltningen foreslår, at Handicapforeningen i samarbejde med 
forvaltningen udarbejder en oversigt over gode veje/muligheder for 
bevægelseshandicappede at komme til en busholdepladser, offentlige 
institutioner mv., som kan vises på kommunens GIS-kort – og eventuelt 
også konverteres til en APP. Forvaltningen indkalder de personer, der var 
med til at udarbejde tilgængelighedsrapporten i 2018 til et møde snarest, 
med henblik på at se på mulighederne. 

 

5. Henvendelse fra Sundhedsrådet 

 

Sagsfremstilling: 

Henvendelse fra Sundhedsrådet om deltagelse i/medarrangør af  

arrangement om en særlig indsats for bekæmpelse af ensomhed i 

Albertslund, samt deltagelse i paneldebat om emnet ”social udsathed og 

ensomhed på tværs af alder. 

 

Bilag: 

Mail pr. 8. oktober 2019 fra Paw Østergaard Jensen 

 

Bjarke Juul syntes, at det var en relevant emne for alle, men at specielt 

personer med et handicap er udsatte, hvordan kan det afhjælpes og med 

hvilke tiltag? 

Bjarke Juul har talt med Paw Østergaard Jensen og tilkendegivet, at 

Handicaprådet er positivt indstillet på at deltage. 

 

6. Status på tilgængelighed på kommunens hjemmeside 

 

Sagsfremstilling: 

 

Bilag:  

Notat med status på webtilgængelighed i Albertslund Kommune 

 

Notatet er en status på, hvor langt kommunen er nået i forhold til at leve op 

til reglerne, der er udfordringer i forhold til kommunalbestyrelsesmøderne, 

der mangler tekstning for hørehandicappede. 

 

Taget til efterretning. 

  
7. Spørgsmål og svar 

 

Sagsfremstilling: 

Handicaprådets spørgsmål og svar er fast punkt på hvert møde, der samles 

op på spørgsmål, der ikke kunne besvares på sidste møde. 

 

- Statusnotat fra forvaltningen om rapport modtaget 27. august 2019, 

”Handicappede elevers adgang til de danske folkeskoler”. 

Bilag: 

Orientering om handicapforhold på kommunens 4 folkeskoler. 
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 Susanne Kremmer oplyste, at forvaltningen på baggrund af rapporten fra 

Ulykkespatientforeningen, har udarbejdet et notat til Miljø- og Byudvalget. 

 Forvaltningen havde, i den første besvarelse, fokuseret mest på mangler og 

ulemper end på fordele – idet vores skoler generelt har god tilgængelighed. 

Der er sendt en ny besvarelse til Ulykkespatientforeningen. 

 Forvaltningen har den 13. november 2019 modtaget en tilbagemelding fra 

Ulykkespatientforeningen, som forvaltningen tolker derhen, at de vil revidere 

undersøgelsesrapporten. 

 
8. Punkter til fremtidige møder 

Forslag fra mødet den 28. august 2019: 
- Præsentation af: 

Børne/familiechef Tine Buch Juhl og voksen/socialchef Rikke Terslev 
Bengtsson – på første møde i 2020 
Inviteres til møde den 12. marts 2020. 

- Jobcenteret om fleksjob – på første møde i 2020 
Inviteres til møde den 12. marts 2020. 

- Orientering om ”PEERS”, medarbejdere med personlig erfaring efter 
eksempelvis psykisk sygdom eller fysiske handicap, eventuelt høre 
erfaringer fra kommuner, der bruger ”PEERS”. 
Bjarke Juul oplyste, at Patricia Walmar Gale og Carsten Wilken har talt 
sammen om ovenstående. 
Udsat til næste møde, hvor Patricia Walmar Gale deltager. 

Forslag modtaget fra næstformanden: 
- Arrangere et møde i februar 2020 med en forældre, der kan fortælle om 

livet med 3 børn med særlige behov. Honorar 2 – 3000,- kr., målgruppe: 
familier, medarbejdere fra forvaltningen/institutioner. 
Eventuelt et emne til dialogmødet i 2020. 

- Kenni Flinks oplevelser efter en uge i kørestol, hvad har han lært, og 
hvordan kan vi komme videre? 
Kenni Flink inviteres til Handicaprådsmøde nr. 2 den 28. maj 2020. 

 Forslag fra mødet den 13. november 2019: 
 Steen Christiansen foreslog, et tema/dialogmøde om autisme i 2020 

 
9. Orientering fra formand og næstformand 

 

Sagsfremstilling: 

Formand og næstformand orienterer blandt andet om: 

 

- Budget 2020 

Steen Christiansen orienterede om budget 2020, der blev vedtaget af 

kommunalbestyrelsen den 5. november 2019, med tre vigtige 

omdrejningspunkter: 

a) Byens fremtidige udvikling – skal være attraktiv for at tiltrække nye 

borgere, blandt andet med udvikling/opførelse af nye boligområder. 

b) Minimumsnormeringer for de 0 – 5 årige – tidlig indsats. 

c) Tilpasse kommunens organisation til den aktuelle økonomi. 

- Fra Sekretariatet for Politik og Ledelse har vi modtaget en invitation til 

fællesmøde. På økonomiudvalgsmødet den 1. oktober 2019 blev det 

besluttet, at det planlagte integrationsrådsmøde den 7. januar 2020 skal 

erstattes med et fællesmøde for Folkeoplysningsudvalget, 

Sundhedsrådet, Handicaprådet, Naturgruppen, Idrætsrådet, 

Brugergruppen, Udsatterådet, Ældrerådet, Ungerådet og 

kommunalbestyrelsen. Mødet er på nuværende tidspunkt sat til at vare 

fra kl. 19.00 – 22.00 i Kommunalbestyrelsessalen. Der kommer mere 
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information omkring program og indhold for fællesmødet på et senere 

tidspunkt. 

Steen Christiansen orienterede om, at fællesmødet er en nyskabelse 

efter nedlæggelsen af Integrationsrådet. 

- Afsendte høringssvar: 

Ingen høringssvar afsendt. 

 

10. Mødedatoer i 2020 

 

Bilag: 

Mødedatoer i 2020 

 

Taget til efterretning 

  
11. Eventuelt 

 

 
 
 


