
 

Referat 
 

Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune 

Mandag den 22. november 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 - Dansk Fibromyalgiforening 
Bjarne Jørgensen – Diabetesforeningen 
Nelli Øvre Sørensen - SIND 
Michael Korn – Polio- og Ulykkespatient Foreninger 

Referent: 

Tina F. Nicolaisen, Udvikling & Kommunikation 

Afbud:  

Ikke til stede: Christian Plank og Karin Zwisler 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden   

 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt 
 

 

2. Tilgængelighedspulje prioriteringer  
På mødet skal diverse tilgængelighedstiltag drøftes og prioriteres af handicaprådet. 
Med afsæt heri laves en plan for udmøntning af tilgængelighedspuljen i 2022. 
Til rådets orientering, er der tidligere, da Ejendomme forvaltede puljen, blevet lavet en prioritering af 
anvendelse af tilgængelighedspuljen.  
Drøftelsen af en fremtidig prioritering kan eventuelt tage afsæt i den tidligere prioritering.   
  
1. Biblioteker og kulturfaciliteter 
2. Sportshaller 
3. Aktivitetscentre 
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4. Skoler og børneinstitutioner 
5. Klubhuse 
6. Øvrige bygninger 

 

Beslutning: 

Kort oplæg fra Jan Andersen – formand for handicaprådet. 

Handicaprådet har siden det blev stiftet i 2007 haft fokus på tilgængelighedsindsatser.  

I de første år af handicaprådets virke, var der ikke en tilgængelighedspulje i Lejre Kommune. 

Handicaprådet prøvede at iværsætte foranstaltninger med de forudsætninger der var på det tidspunkt. 

Handicaprådet kunne typisk påpege, hvis der var fejl eller mangler ved de bygningsrenoveringer der blev 

iværksat, herunder blandt andet fejl ved en elevator på Allerslev rådhus. 

I 2012 blev tilgængelighedspulen etableret, som blev administreret og disponeret af Lejre kommune. 

I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen, at iværksætte en 2-årig forsøgsperiode, hvor 

tilgængelighedspuljen blev overdraget til handicaprådet, som kunne disponere over de 550.000 kr., som 

puljen består af (oprindeligt 500.000 kr.) 

Tilgængelighedspuljen skal ikke bruges til nybyg eller større ombyg, men til midre 

tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende kommunale bygninger. 

Tidligere blev der af ejendomsafdelingen i Lejre Kommune lavet en liste over prioriteringer af 

udbedringer af tilgængelighedsindsateser. 

Listen har også fungeret som grundlag for handicaprådets prioriteringer af tilgængelighedsindsatser indtil 

nu. 

Men listen har ikke været udtømmende. Til listen er nu tilføjet Osted kulturhus og Gevninge Borger- og 

Kulturhus (samt bibliotek). 

Kommunalbestyrelsen har afsat en lille million kr. til istandsættelse af Gevninge Borger- og Kulturhus 

samt bibliotek i 2022. Jan Andersen formanden for handicaprådet, opfordrer handicaprådet til at 

prioritere midler fra tilgængelighedspuljen til tilgængelighedsindsatser i Gevninge Borger- og Kulturhus i 

2022. 

Derefter anbefaler han at handicaprådet prioriterer iværksættelse af tilgængelighedsindsatser i Osted 

kulturhus i 2023.  

Efter dette kan handicaprådet prioritere tilgængelighedsindsatser i sporthaller igen. 

 

Lige pt. er der igangsat tilgængelighedsarbejde i Bramsnæsvighallen. Arbejdet blev præsenteret på 

handicaprådsmøde den 20. september 2021.  

Til arbejdet er der tilknyttet en privat rådgiver. Entreprisen er delt op i en udendørsdel og en indendørs 

del. Tilgængelighedsindsatserne vil koste ca. 800.000. Arbejdet starter primo december – færdigt marts 

2022. 

Brugerrådet tilknyttet Bramsnæsvighallen har været meget tilfredse med inddragelsen i processen. 

 

Drøftelse i handicaprådet: 

Der blev gjort opmærksom på, at staten har en pulje, der kan søges til medfinansiering af 

tilgængelighedesindsatser i kommunen. Det er en 50% medfinansiering. 

Jan Andersen drøfter mulighederne for at søge denne pulje på møde med Dorthe Søndergaard fra 

Ejendomme.  

 

Spørgsmål om der er en aftale om prisfremskrivning af tilgængelighedspuljen. 

Tilgængelighedspuljen er en fast pulje, der ikke prisreguleres. Dog er puljen blevet øget med 50.000 kr., 

fra 500.000 kr til 550.000 kr. 

 

Der blev spurgt ind til muligheden for at etablere en svømmehal i Lejre Kommune, da mange borgere, 

herunder mennesker med handicap, har stor gavn af at kunne svømme. 



  

 

En svømmehal er forbundet med ikke bare en stor anlægsudgift men også en stor driftsudgift. Det er ikke 

en sag politikerne ønsker at tage op lige pt., da det har været en sag, der har været debatteret flere 

gange politisk. 

 

Handicaprådet bruger Go Adgangs rapporter, som grundlag for det arbejde der sættes i gang omkring 

tilgængelighed. Udfordringen er dog, at rapporterne hurtigt bliver forældede. Tidligere udarbejde Go 

Adgang en samlet afrapporttering over kommunens ejendomme, men det er nu aftalt med Go Adgang, at 

de kun udarbejder 3 rapporter ad gangen. 

 

Der blev opfordret til, at der skal laves en serviceafftale omkring lift/elevator i Hvalsø Hallen. Den 

fungerer ikke hensigtsmæssigt.  

Tina Nicolaisen undersøger hvilken drift- vedligeholdelsesaftale der er lavet omkring elevatoren. 

 

 

 

3. Det nye handicapråd – år 2022 til og med 2025  

Bemandingen af det nye handicapråd påvirkes af beslutningen fra det konstituerende møde i 

kommunalbestyrelsen den 14. december 2021, da der her træffes beslutning om antallet af stående 

udvalg. Antal af udvalgmedlemmer og antallet af organisationsrepræsentanter følges ad. 
Handicaprådet drøfter bemanding af det nye handicapråd. 

Beslutning: 

Jan Andersen fortsætter ikke som formand eller som medlem i handicaprådet i 2022. 

Erik Jørgensen stopper også i handicaprådet. Bjarne Jørgensen overvejer om han stiller op igen. 

 

Der er politisk konstituerende møde den 1. december 2021, hvor de politiske repræsentanter i 

handicaprådet bliver valgt. 

Det er forventingen, at der kommer 6 stående udvalg, og dermed 6 politiske repræsentanter i 

handicaprådet, men det er endnu ikke besluttet. 

Hvis det vedtages at der skal være 6 stående udvalg, vil sammensætningen af handicaprådet være som 

nuværende, nemlig bestående af 6 politiske repræsentanter og 6 repræsentanter fra 

handicaporganisationerne, udpeget af DH Lejre. 

 
4. Evaluering af handicaprådets arbejde i valgperioden 2018 – 2021  

Drøftelse af gode og dårlige erfaringer med arbejdet i handicaprådet i perioden 2018 til og med 2021. 

 

Beslutning: 

Processen med at styre tilgængelighedspuljen gik lidt trægt i starten. Nu går det bedre. Der er et bedre 

samarbejde med administrationen. 

 

Vigtigt hvordan handicaprådet kan yde indflydelse og give råd til Lejre Kommune.  

På handicaprådsmøderne har der været emner og tematikker, hvor der har været gode diskussioner.  

Vigtigt at handicaprådet ikke bare skal lytte på enmer og temaer fra administrationen.  

Vil gerne kunne få lov til at blande sig lidt mere.  

Svært at se resultatet af de temadrøftelser der har være, og hvad de har betydet for Lejre Kommune. 

 

Opfordre det nye råd til at starte arbejdet med en bred drøftelse af, indenfor hvilke områder det kan 

være interessant at kunne påvirke. Måske et fokus på forebyggelsesindsatser? 

 



  

 

Ud over at være et råd, hvordan bruges og bringes handicaprådets drøftelser til repræsentanternes 

bagland.  

Kan rådet lærer noget af andre handicapråd. 

Hvordan gør andre kommuner i forhold til at klæde politikerne bedre på til rådets arbejde (evt. 

inspiration fra handicaprådendes hus).  

Måske involvere Handicaporganisationernes hus til at lave en arrangement for de nyvalgte 

handicaprådsmedlemmer eller arrangere et møde/konference med andre omegnskommuner og udveksle 

erfaringer med og give inspiration til hinanden. 

 

Erfaringen fra organisationsmedlemmerne er, at Lejre Kommunes handicapråd er meget velfungerende i 

forhold til andre kommuners handicapråd, som har nogle essentielle problemstillinger. 

 

Forslag til, hvordan man kan bringe flere drøftelser og holdninger fra handicaprådet og ind i 

organisationen er, at drøfte handicaprådets høringssvar til diveres høringer på handicaprådsmøderne.  

Det er organisationsrepræsentanterne der udformer høringssvarene, da politikerne forholder sig til 

høringerne i den politiske organisation. Men ved at drøfte høringssvarene på handicaprådsmøderne får 

politikerne og organisationsrepræsentanterne mulighed for at drøfte svarene og holdningerne til de 

specifikke emner. 

Det skal overvejes i det nye handicapråd, hvordan man kan drøfte høringssvarene uden at det tager for 

meget af handicaprådsmødernes tid. 

 

 

5. Nyt fra arbejdsgrupper (19.20 – 19.30) 

• Plejecentre (Nelli , Jan) 

• Bevæg dig for livet (Bjarne) 

• Tilgængelighedspulje (Ivan, Bjarne, Jan) 

 

Beslutning: 

Plejecentre. Arbejdsgruppe der skal behandle det nye plejecenter. Det nære sundhedsvæsen – en 

kommunal opgave med de nye akutte pladser. Lidt flyvsk hvad regionerne og staten har tænkt sig. 

Bekymret for om kommunen kan håndtere de øgede krav til akutpladser. 

Regionerne lægger flere opgaver over på kommunernes skuldre. E-hospitaler i gang 1. okt. 2022. 

Kommunen får flere opgaver, som tidligere har været regionale opgaver. 

 

Bevæg dig for livet; Der har ikke været afholdt møder i et stykke tid.  

På et bosted skal der laves krolfbaner – udover den bane der allerede er etableret i Lejre Kommune. Det 

vides ikke hvornår banen skal etableres eller om den er etableret. 

 

 

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

Beslutning: 

Ingen bemærkninger 

 

7. Eventuelt (19.40 – 19.45) 

 

Beslutning: 

Vigtigt at kommunen sikrer  en god mobildækning i hele kommunen.  


