
Referat

Handicaprådet 1. juni 2016

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

Endvidere deltog områdeleder Pia Østergaard Andersen under punkt 2a.

Afbud: Finn Boye og Helle Troelsen

1. Post siden sidst til formanden
Per orienterede om brev fra Det Centrale Handicapråd med to 
publikationer: ”Strategi om holdninger og handicap” og ”Viden om 
holdninger og handicap”. Det Centrale Handicapråd opfordrer de 
kommunale handicapråd til at drøfte strategierne og initiativerne i 
dialog med kommunen.

Materialet blev udleveret på Det Centralt Handicapråds årsmøde, og 
var endvidere fremsendt til Handicaprådet til uddeling på mødet i 
dag.

2. Sager til høring:

a. Kvalitetsstandarder
Områdeleder Pia Østergaard orienterede kort om baggrunden for 
eftersynet af kvalitetsstandarderne, som har resulteret i udkast til 4 
kvalitetsstandarder, der nu er sendt i høring. 
 
Høringsmaterialet blev drøftet, og Handicaprådet afgav følgende 
høringssvar:

” Handicaprådet har drøftet det fremsendte høringsmateriale 
vedrørende kvalitetsstandarder for henholdsvis botilbud, beskyttet 
beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud, og tager på 
baggrund heraf kvalitetsstandarderne til efterretning. ”

Der var efterfølgende en længere drøftelse af spørgsmål i forbindelse 
med kommunens ommærkning af botilbud. Her blev det slået fast, at 
der i forhold til den enkelte borger ingen ændringer er i det tilbud, 
pågældende modtager – der er alene tale om en ændret 
visitering/revisitering. 

Endvidere blev der rejst spørgsmål om tilbagebetaling i forhold til 
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transportordninger og ferie. Her vil Svendborg Kommune lægge sig 
op ad KL´s anbefalinger. Handicaprådet vil blive nærmere orienteret 
herom. 

b. Svendborg Kommunes Idrætspolitik
Efter en drøftelse af høringsmaterialet afgav Handicaprådet følgende 
høringssvar: 

”Handicaprådet tager forslaget til Svendborg Kommunes 
Idrætspolitik 2017-2022 til efterretning.

Det bemærkes dog, at det af politikken fremgår, at (citat) ”alle 
skoler i Svendborg er idrætsskoler – det vil sige, at elever indtil 6. 
klassetrin har 6 timers idræt om ugen”. 
Handicaprådet stiller spørgsmålstegn ved, om dette også er 
gældende for Byhaveskolen.”

3. Handicapprisen
Grundet sygdom har det ikke været muligt at få etableret aftale om 
et virksomhedsbesøg i forbindelse med dagens møde i 
Handicaprådet. Pia arbejder videre med dette i samarbejde med 
virksomhedskonsulent Dorte Haugaard Johansen.

4. Orientering fra kommunen og DH

Orientering fra Kultur, Erhverv og Udvikling
Birgit orienterede om en kommende reform i forhold til 
kontanthjælpsloftet og reglen om 225 timers arbejde – selv nogle få 
timer ugentligt.  Reformen skal være med til at øge incitamentet til 
at arbejde. Birgit udleverede materiale fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, 
hvor de nye regler er beskrevet.

Birgit orienterede endvidere om arbejdet vedrørende Digital Post. 
Det er nu ved at være 2 år siden, borgerne skulle overgå til Digital 
Post. 

Det har betydning for de borgere, som har fået en midlertidig 
fritagelse for modtagelse af digital post, idet denne snart udløber. 
Borgerne skal derfor søge igen, hvis de fortsat vil fritages. 

Der vil blive annonceret/oplyst bredt omkring dette, og Hanna 
Skovmose oplyste, at det også vil være muligt for de forskellige 
handicaporganisationer at gøre opmærksom på dette via deres 
medlemsblade. 

Hasse oplyste, at Socialafdelingen vil kunne formidle informationen 
ud til de enkelte botilbud, som vil være beboerne behjælpelige med 
en eventuel ny ansøgning. 
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Orientering fra Børn og Unge
Lone Lorenzen orienterede om botilbuddet i Tankefuld. Det ser ud til, 
at tids-planen vil kunne holdes. 

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget
Lone Stærmose orienterede om løsning af problem med parkering ud 
for elevatordøren i det nye P-hus. 

Orientering fra Socialafdelingen
Hasse orienterede om de igangværende dialogmøder med de enkelte 
tilbud vedrørende rehabiliteringsstrategien. Møderne afføder mange 
gode historier, og det er oplevelsen, at man har taget arbejdet med 
implementeringen af strategien til sig.

Pia orienterede kort om udmøntningen af Tilgængelighedspuljen. 

Orientering fra DH
Poul- Arne orienterede om kommende møde i Byggesagsafdelingen. 

5. Eventuelt
Estrid orienterede om, at en ny hundeskov i Svendborg endnu ikke 
er kørestolsvenlig. Når det sidste er bragt på plads, vil der ske en 
officiel åbning af hundeskoven.

- - - - 
Poul-Arne spurgte til beslutningen vedrørende Sundhedshuset. Lone 
Stærmose oplyste, at der blev truffet afgørelse på Byrådets møde 
g.d. Referat fra Byrådets møde vil derfor ligge på hjemmesiden 
inden længe. 

Der var herefter en drøftelse af parkeringsforholdene ved det nye 
Sundhedshus.

- - - -

 
6. Den gode historie

Estrid fortalte om ændring af niveauforskel mellem vej og fortov i 
Stenstrup, således at kørestolsbrugere nu lettere kan komme over 
vejen.

- - - - 
Poul-Arne fortalte om uddelingen af Arbejdsglædens Pris, som blev 
givet til Hanne Dahl Andersen, Hjemmepleje Vest. Prisen blev 
overrakt af direktør Claus Sørensen. 


