
REFERAT  
HANDICAPRÅD 
DATO: 28. FEBRUAR 2022  

 

STED: BYRÅDSSALEN, RÅDHUSET  

 

  

 

 

 

DELTAGERE:     

 

KENNETH NIELSEN (REPRÆSENTANT FRA DH, FORMAND) 

BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH)  

BIRTHE FRIIS (REPRÆSENTANT FRA DH)  

PER STEEN (REPRÆSENTANT FRA DH)  

BJARNE HANSEN (REPRÆSENTANT FRA DH)  

BODIL PEDERSEN (SOCIALOMRÅDET) 

SUSAN RASMUSSEN (FAMILIE & FOREBYGGELSE) 

FREDERIK CORDES (TEKNIK & MILJØ) - AFBUD 

BENTE LERCHE-THOMSEN (BYRÅDSREPRÆSENTANT, NÆSTFORMAND) 

LAURA LJUNG (BYRÅDSREPRÆSENTANT 

 

 

REFERENT: 

 

CHARLOTTE CHRISTIANSEN 



1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Mødet blev indledt med konstituering af formand og næstformand: Kenneth Nielsen 

fortsætter som formand og Bente Lerche-Thomsen blev næstformand.  

Dagsordenen godkendt. 

 

2 GENSIDIG PRÆSENTATION AF DET NYE HANDICAPRÅD – SUPPLEANTERNE ER 

INVITERET TIL AT DELTAGE I MØDET. 

 

Der forelå afbud fra følgende suppleanter: Camillo Krog, Lisbeth Wilhelmsen, Dorthe Sølling. 

 

Der var en kort præsentation bordet rundt. 

 

3 REFERAT FRA MØDE D. 15.12.2021 VEDLÆGGES TIL ORIENTERING. 

Taget til efterretning. 

4 ORIENTERING FRA FORMANDEN OG HANDICAPRÅDETS MEDLEMMER 
 
Bent orienterede om arbejdet i Folkeoplysningsudvalget og hvad de senest har bevilget 
penge til, bl.a. elevator til både Musikskolen og Biblioteket v/Rosenvænget samt bedre 
tilgængelighed til Lokalhistorisk arkiv i Toreby. På deres møde for 3 uger siger var den nye 
multihal samt facilitetsstrategien på dagsordenen. 
 
Per: Handicaprådet er i mange år bedt om at blive taget med på råd ved f.eks. nybyggeri m.v. 
og det opfordres ti, at vi fortsætter med at blive spurgt – og meget gerne i god tid. 

 

5 DRØFTELSESPUNKTER 

 

• Handicapråd – Den gode praksis 2022.  

Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer har udarbejdet 

pjece, som tidligere er udsendt til Handicaprådet. Med udgangspunkt i denne pjece 

ønskes en drøftelse omkring Handicaprådets arbejde og opgaver. Pjecen medsendes 

sammen med dagsordenen ligesom der vedhæftes notat med ”High-lights” fra pjecen. 

 

Per: Hvis vi ønsker at Handicaprådet skal have en forretningsorden, så er der god 

inspiration at hente i pjecen. 

 

Anette: For at gøre opmærksom på Handicaprådets arbejde, vil det måske være en 

idé, at der i Ugeavisen kommer til at stå noget med ”Nyt fra Handicaprådet”. 

 

Bjarne: Man får en god fornemmelse af Handicaprådets arbejde ved at læse pjecen. 

 



Bodil: På side 10, 2. anbefales det, at Handicaprådet sammen udarbejder et sæt 

spilleregler for, hvordan rådet samarbejder, og hvordan de forskellige roller i rådet 

skal spille sammen. 

 

• Udarbejdelse af ny Handicappolitik i Guldborgsund Kommune.  

Den nuværende Handicappolitik (vedhæftes som bilag) er helt tilbage fra 2013, 

hvorfor det vil være godt med en fornyelse/opdatering af denne. Hvordan kommer vi 

videre med dette arbejde?  

 

Det blev aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe og følgende meldte sig til denne 

arbejdsgruppe: Per Steen, Kenneth Nielsen, Bjarne Hansen, Birthe Friis, Bent Munch, 

Susan Rasmussen og Flemming Nielsen. 

Charlotte C vil fungere som sekretær for arbejdsgruppen og sørger for at indkalde til 

det første møde.  

 

• Møder for 2022 – forslag til mødeplan vedlægges. 

Mødeplanen blev godkendt og Handicaprådet ønsker at besøge/holde møde i A-Huset 

på Københavnsvej samt Autismecentret i Stubbekøbing. 

Af emner ønskes drøftet: Revalidering, hvordan har udviklingen været i kommunen. 

 

• Kenneth Nielsen har modtaget en henvendelse fra en borger vedr. manglende 

aflastningstilbud i kommunen til børn fra 12-18 år. Bekymringen går især på, at når 

barnet fylder 12 år, skal det flyttes til nyt tilbud og dermed væk fra de trygge og 

kendte rammer. 

 

Susan: Vi har i Solsikken længe arbejdet med at udvide vores tilbud. Der er d.d. sendt 

et forslag afsted om aflastningstilbud af børn/unge indtil 15 år. Der er dog lidt 

udfordringer i forhold til bygningsforholdene. Der er et voksende behov, så vi håber 

det snart kan løses.  

Birthe: Hvor er de unge fra 15 – 18 år? Når man bliver 15, bliver man flyttet til 

voksenområdet. 

Bodil: I Autismecentret har vi muligheden for at have den unge gruppe i alderen 15-18 

år. Bodil har forelagt muligheden for at vi kan tilbyde aflastning for direktøren, som er 

opmærksom på det. 

Michael: Vi har på Sundskolen elever, der er i aflastning i Vordingborg Kommune. 

Susan foreslår, at der på et kommende møde i Handicaprådet drøfter muligheden for, 

hvad vi kan gøre for de 15-18 årige. 

Det vil måske være en idé, at få ungerådgivningen ind over også. 



 

 

• Idéfase vedr. øget tilgængelighed på jernbanestationer. 

Regeringen har vedtaget Infrastrukturplan 2035. Aftaleteksten er vedlagt som bilag. 

Heraf fremgår at der afsættes en pulje til øget tilgængelighed: 
Pulje til øget tilgængelighed  

Parterne er enige om at afsætte en pulje på 650 mio. kr. i perioden 2022-2035 til at øge 

tilgængeligheden på stationer i hele landet. Det primære formål med puljen er at gøre 

togstationer mere tilgængelige for alle mennesker uanset behov og dermed sikre, at rejser 

kan foretages spontant på tværs af landet. Tilgængelighedsprojekter kan blandt andet 

omfatte justering af perronhøjder, ledelinjer, niveaufri adgang og elevatorer. Udmøntningen 

af puljen baseres på et princip om rullende planlægning, så der hvert år besluttes nye 

projekter i takt med, at disse bliver undersøgt. 

Banedanmark har den 3. februar 2022 fremsendt en høring – hvori kommuner og 

interesseorganisationer opfordres til, at komme med forslag til, hvordan puljemidlerne kan 

udmøntes i konkrete, tilgængelighedsforbedrende projekter. Høringsbrev og høringsliste 

vedlagt som bilag. 

Dette kan blandt andet omfattet justering af perronhøjder (ind/udstigning i tog), etablering 

af ledelinier, niveaufri adgang generelt mm. 

På den baggrund ønskes en drøftelse og konkretisering af forslag til tilgængelighedspuljen.  

Administrationen foreslår at forslag skal beskrives ud fra følgende overskrifter: 
- Hvilken Station 

- Overskrift 

- Nærmere beskrivelse 

Til orientering er der høringsfrist den 28. februar 2002 – dvs samme dag som mødet i 

handicaprådet.  

Administrationen vil sammenskrive forslag efter mødet – men opfordrer til at forslag inden 

mødet kan sendes til Charlotte.  

 

  

Der var forud for mødet udarbejdet høringssvar, som også var blevet sendt til Handicaprådet. 

Der var ingen yderligere bemærkninger til høringssvaret, hvorfor Teknik & Miljø vil skrive det 

sammen med øvrige indkomne høringssvar og sende det samlet afsted. 

Tak til Kenneth for det gode arbejde. 

 

 

5.1. Handicaprådets arbejdsform. 

• Synliggørelse af Handicaprådet – orientering til pressen/Facebook 
 
Høringssvaret vedr. øget tilgængelighed på jernbanestationer sættes i avisen. 

 
 

6 EVENTUELT.  

Bodil: Administrationen vil gerne takke for de fine høringssvar, som Handicaprådet har givet 

til Kvalitetsstandarder vedr. genoptræning samt sygepleje. Bodil gennemgik 

administrationens bemærkning til høringssvarene, som endvidere vedlægges referatet. 

Det blev aftalt, at Bodil fremadrettet vil gennemgå administrationens bemærkninger til 

høringssvar. 

 



Rose: Jeg har læst i pressen, at der har været en sag om bevilling af sko og at kommunen ikke 

overholder lovgivningen? 

Bodil: Kommunen har overholdt lovgivningen. Der har været en enkelt sag vedr. bevilling af 

sko, men kvalitetsstandarden har ikke været tydelig nok. Den er nu rettet til, så der fremover 

ikke kan være misforståelser. 

 

Rose: Der har ligeledes været noget skriveri omkring kørsel til rehabilitering? 

Bodil: I forhold til kørsel til rehabilitering, så er der helt specifikke og beskrevne regler i loven. 

Problematikken går på, at nogle borgere bruger Movia, når de skal til træning og oplever 

dermed, at deres kørsel med Movia er opbrugt i løbet af året. 

 

6.1. Punkter til næste møde  
 
➢ Barrierefri turisme 

➢ Handicappolitikken 

➢ Mødes med leder af Folkesundhed, der kan fortælle om deres arbejde/projekter 

➢ Muligheder for de unge mellem 15-18 år 

 


