
 

Referat 
 

 

Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune 

Mandag den 20. september kl. 17.15 – 19.45 
 

Mødelokale 1 (i kælderen) Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø 

 

Medlemmer: 

Jan Andersen – Scleroseforeningen (Formand) 
Ivan Mott – Udvalget for Teknik & Miljø (Næstformand) 
Christian Plank – Udvalget for Job & Arbejdsmarked 
Martin Stokholm – Udvalget for Erhverv og Turisme 
Rikke Zwisler – Udvalget for Børn & Ungdom 
Erik Rønnekamp Holst – Udvalget for Social, Sundhed & Ældre  
Christian Fjeldsted Andersen – Udvalget for Kultur & Fritid 
Erik Jørgensen - Hjernesagen 
Karin Zwisler – Fibromyalgi og smerteforeningen 
Bjarne Jørgensen – Diabetesforeningen 
Nelli Øvre Sørensen - SIND 
Michael Korn – Polio- og Ulykkespatient Foreninger 

Referent: 

Tina F. Nicolaisen, Udvikling & Kommunikation, Center for Sekretariat & Implementering 

Afbud: Ivan Mott, Erik Rønnekamp Holst, Martin Stockholm 

Ikke tilstede: Christian Plank, Christian Fjeldsted Andersen 

 

Gæster: Usma Qureshi, Lene Munk Vilstrup, Peter Olsen, Nikolaj Drøschler, Jannick  Chistensen og Thomas K. 

Jørgensen. 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden  og velkommen til gæster (17.15 – 17.25) 

 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt 

 

 

2. Ankestyrelsens rapport, Borgerrådgiverens årsrapport og Lejre Kommunes planer og tiltag  (17.25 – ca. 

18.45) 

• Faktuel gennemgang af rapporten fra Ankestyrelsen, med fokus på ankestatistikken og med nedslag 

på konkrete eksempler v. Socialjurist Usma Qureshi (Ca. 25. min) 
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• Gennemgang af hovedpointerne fra Borgerrådgiverens årsrapport, herunder også et fokus på 

sammenfald mellem resultaterne fra Ankestyrelsens rapport og Borgerrådgiverens fokusområder. V  

Borgerrådgiver Lene Munk Vilstrup (ca. 25 min) 

• Fremlæggelse af Lejre Kommunes tiltag og planer for forbedringer af områderne. V. Nikolaj Drøschler 

(ca. 20 min.) 

• Spørgsmål og drøftelse (ca. 15 min.) 
 

Beslutning: 

Emnerne blev gennemgået via en power-point præsentation, som vedlægges referatet. 

Et centralt emne, at få belyst for handicaprådet, er den interne kvalitetssikring, altså hvordan Lejre 

kommune selv ser på tendenser eller gentagelser i klagerne, og får læring heraf. Administrationen 

påpeger, at der er en række interne processer i gang vedr. den interne læring, hvilket fremgår af den 

vedlagte power-point præsentation. 

 

 

3. Tilgængelighedsindsatser i Lejre kommune (18.45 – 19.30) 

 
Center for Ejendomme og Service har engageret et privat firma til at forestå rådgivningen omkring 

Tilgængelighedspuljen, blandt andet til planlægning af tilgængelighedstiltagene i Bramsnæsvighallen. 

Jannick Hedegaard Christensen fra Center for Ejendomme og Service og Thomas Krogh Jørgensen fra 

Tegne-stuen fremlægger de prioriteringer arbejdsgruppen for tilgængelighedspuljen har lavet, og planen 

for den praktiske genneførelse (ca. 35 min). 

Endvidere skal handicaprådet tage beslutning om prioritering af de næste 3 tilgængelighedsindsatser i 

Lejre kommune. Jan Andersen fremlægger et forslag til prioritering.   

Beslutning: 

Tilgængelighedsindsatser vedrørende Bramsnæsvighallen blev gennemgået via slides, som vedlægges 

referatet. 

Handicaprådet godkendte de forelagte planer for tilgængelighedsindsatser med understregning af 

vigtigheden af, at alle ombygningerne skal opfylde bygningsreglementets krav til tilgængelighed. 

Der blev således givet grønt lys for at Ejendomme og det rådgivende aktitektfirma Tegne-stuen kan gå 

videre med planlægning af tilgængelighedstiltagene i Bramsnæsvighallen. 

Ét forhold skal dog yderligere undersøges, nemlig muligheden for og økonomien i, at få en anden adgang 

til hallens 1. sal for mennesker med handicap som kører med handicapscooter. Den nuværende lift kan 

ikke rumme en handicapscooter.  

De viderer planer for iværksættelse af tilgængelighedsindsatserne i Bramsnæsvighallen koordineres med 

og godkendes af arbejdsgruppen for tilgængelighedspuljen, som består af Jan Andersen, Bjarne Jørgensen 

og Ivan Mott. 

 

Beslutning om prioritering af de næste tilgængelighedsindsatser. 



  

 

Handicaprådet tog beslutning om, at administrere tilgængelighedspuljen i et 3-årigt interval, således at 

arbejdet med tilgængelighedsindsatser ikke går i stå i forbindelse med en ny valgperiode. 

Handicaprådet besluttede, at i perioden 2022 – 2024 (inkl) skal tilgængelighedspuljen anvendes på Osted 

hallen, Trællerup hallen og Glim hallen. 

Efter denne periode er det handicaprådets beslutning, at der i 2025 – 2027 (inkl) skal sættes fokus på 

tilgængelighedsindsater i Sæby hallen, Lejre hallen og Kr. Hyllinge hallen. Handicaprådet er vidende om, 

at der pågår og vil pågå en række ombygninger af disse haller, og det skal derfor naturligvis vurderes, 

hvorvidt der i disse haller er mangler i forhold til tilgængelighed, når tiden kommer dertil. 

Efter arbejdet med at tilgængeliggøre Lejre kommunes haller, er det handicaprådet ønske, at sætte fokus 

på tilgængelighed til kommunens biblioteker.   

 

4. Nyt fra arbejdsgrupper (19.30 – 19.40) 

• Plejecentre (Nelli , Jan) 

• Bevæg dig for livet (Bjarne) 

• Tilgængelighedspulje (Ivan, Bjarne, Jan) 

 

V. Jan Andersen 

 

Beslutning: 

Intet nyt fra arbejdsgruppen vedr. plejecentrene. 

Styregruppen for Bevæg dig for livet afholder møde tisdag den 21. september, hvor blandt andet Lejre 

Kommunes nye Idræts – og bevægelsespolitik er på dagsordenen.  

Arbejdsgruppen vedr. Tilgængelighedspuljen er i gang med Bramsnæsvighallen – se ovenstående.   

 

 

5. Gensidig orientering (19.30 – 19.40) 
Emner af relevans for de øvrige medlemmer af handicaprådet 

• Uddeling af Lejre Kommunes nye handicappolitik 

 

Beslutning: 

Rikke Zwisler orienterede om, at Dansk Fibromalgiforeningen har skiftet navn til Fibromyralgi og smerte-

foreningen. 
 
Scleroseforeningen har sidste weekend samlet 5.8 mill. Kr. ind ved den årlige landsindsamling. 
 
Bjarne uddeltet publikation fra Det Centrale Handicapråd ”Nye kommunale handicappolitikker”. 
 
Tina uddelte Lejre kommunes nye Handicappolitik. 

 

 

6. Eventuelt (19.40 – 19.45) 
Beslutning: 

Intet til dette punkt. 


