
Referat

Handicaprådet 2. marts 2016

Deltagere:
Inge Ahl (isf. Per Christensen), Lone G. Lorenzen (isf. Helle Troelsen), 
Estrid Heldager, Frank Edelberg Jensen, Hanna Skovmose, Poul-Arne 
Elnegård,  Lone Juul Stærmose,  Viben Kræmmer, Birgit Bondesen, Finn 
Boye og Pia Holm (referent)

Afbud: Per Christensen og Helle Troelsen

1. Post siden sidst til formanden
Intet under dette punkt.

2. Sager til høring:

National koordination - Afrapportering på de to centrale 
udmeldinger
Rapporterne vedrørende de to centrale udmeldinger: ”Voksne med 
kompleks erhvervet hjerneskade” samt ”Børn og unge med alvorlige 
synsnedsættelser” blev drøftet, og Handicaprådet afgav følgende 
høringssvar:

”Handicaprådet tager rapporterne til efterretning”

Årsrapport vedrørende magtanvendelse
Beretningen vedrørende magtanvendelse 2015 på sociale tilbud blev 
drøftet, herunder blev uddybet de tilfælde, hvor der uberettiget er 
anvendt magt. Handicaprådet afgav herefter følgende høringssvar:

”Handicaprådet tager beretningen til efterretning”

3. Handicapprisen
v/ Finn Boye

Årets tema i forhold til uddeling af Handicapprisen er virksomheder, 
der gør noget særligt for/er gode til at rumme borgere med 
funktionsnedsættelser.

Fra Jobcentret har vi modtaget en liste over sådanne virksomheder, 
som Jobcentret har et konkret samarbejde og gode erfaringer med. 

På baggrund af en længere drøftelse aftaltes det, at der arbejdes 
videre med at få arrangeret besøg på følgende virksomheder: Tryk 
Team, Masavi Kemi, Vester Skerninge Biler og Gamle Mursten. Birgit 
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Bondesen tager kontakt til firmaerne og sørger for eventuelle aftaler 
om besøg i forlængelse af de planlagte handicaprådsmøder. 

Birgit vil endvidere lave en kort beskrivelse af de enkelte 
virksomheder til brug for Handicaprådets besøg.

Virksomhedsbesøgene kan lægges forud for de ordinære møder, 
således at møderne starter kl. 15 eller 15.30 med et 
virksomhedsbesøg på 30-45 minutter, hvorefter der afholdes 
ordinært Handicaprådsmøde på Svinget 14. 

4. Hvad kan vi gøre for at gøre Handicaprådet mere synligt?
v/ Lone Juul Stærmose

Lone stillede spørgsmålstegn ved, om rådet skal være mere synligt, 
og hvordan vi eventuelt gør det. 

Der var en længere drøftelse af mulighederne for at gøre 
Handicaprådet mere synligt. Herunder forslag om nyhedsbrev, 
annoncering, anden form for årsberetning, events mm.

5. Rettelser til hjemmesiden
v/ Lone Juul Stærmose

Lone oplyste, at der på hjemmesiden blev linket til den gamle 
handicappolitik, samt at der var nogle rettelser til 
medlemmer/supple-anter.

Pia oplyste, at det er den nye politik, der linkes til, og linket til den 
gamle politik skulle være fjernet. Endvidere er siden nu opdateret i 
forhold til medlemmer og suppleanter.

6. Tilgængelighed ved forskellige arrangementer/ 
tilbagemelding
v/ Lone Juul Stærmose

Det blev drøftet, hvordan Handicaprådet kan påvirke 
tilgængeligheden for handicappede til div. arrangementer. 
Mulighederne herfor kan bl.a. være at mødes med de ansvarlige for 
forskellige arrangementer. En af mulighederne kunne være at 
invitere dem til et af rådets møder.

Det aftaltes, at Viben Kræmmer inviterer Eventkontoret til en 
drøftelse på et af Handicaprådets kommende møder.

Endvidere blev der peget på, at kommunen ved div. arrangementer 
kan blive bedre til at skilte med/afmærke, hvor der er tilgængeligt 
for handicappede.
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7. Orientering fra kommunen og DH

Orientering fra B&U
Lone Lorenzen orienterede om, at man er i gang med at bygge nyt 
handicaptilbud (bo- og aflastning) i stedet for det nuværende Hus 
53.

Orientering fra CETS
Viben Kræmmer orienterede om, at der primo april opsættes 
handicaptoiletter ved Kammerateriet. Toiletterne kommer til at ligge 
foran Kammerateriet, således at de også kan benyttes af 
promenadegæster. 

Viben Kræmmer oplyser endvidere, at turistkontoret er flyttet. Viben 
vil i den forbindelse undersøge hvorvidt tilgængeligheden for 
handicappede er bragt i orden. 

Orientering fra Social og Sundhed
Finn Boye orienterede om, at Tilgængelighedspuljen nu er opslået. 
Der er ansøgningsfrist den 7. april 2016. 

Finn  Boye orienterede endvidere om, at Sundhedspolitikken nu er 
bragt i offentlig høring. Fristen her er den 18. marts 2016. 
Høringsbrevet er send pr. e-mail til medlemmerne i Handicaprådet 2. 
marts 2016. 

Status på ledsagelse jf. SEL §85
Finn Boye orienterede om status på ledsagelse. 

Vedrørende ferieledsagelse vil dette blive forelagt Social- og 
Sundhedsudvalget i maj måned. Oplægget vil inden forelæggelsen 
for udvalget blive sendt til høring i Handicaprådet. 

Vedrørende ledsagelse i øvrigt vil kommunens serviceniveau for 
dette være politisk besluttet inden sommerferien. 

Emner fra de forskellige udvalg
Lone Juul Stærmose opfordrede til, at man tjekker diverse 
udvalgsdagsordener, således at Handicaprådet kan være på forkant.

8. Eventuelt
Intet under dette punkt

9. Den gode historie
Estrid Heldager fortalte om en pige, der er kørestolsbruger og bruger 
respirator. Til trods for dette er det lykkedes hende at være med i to 
live shows i XFactor. Samtidig oplyste Estrid, at der til disse live 
shows er gjort rigtig meget for tilgængeligheden.


