
Referat

Handicaprådet 25. januar 2016

Deltagere:
Estrid Heldager, Frank Edelberg Jensen, Poul-Arne Elnegård, Per 
Christensen, Lone Juul Stærmose, Helle Troelsen, Viben Kræmmer, 
Birgit Bondesen, Finn Boye og Pia Holm (referent)

Afbud: Hanna Skovmose og suppleant Kirsten Thiel.

1. Post siden sidst til formanden
Henvendelse fra Poul- Arne Elnegård med spørgsmål om brug af 
Handicaprådets medlemmer som foredragsholdere til 
foreningsarrangementer.

Der fremgår ikke nogen retningslinjer omkring dette spørgsmål i 
Handicaprådets forretningsorden.

Konkret er næstformand i Handicaprådet Lone Juul Stærmose 
inviteret som oplægsholder til et foreningsarrangement. Lone oplyser 
hertil, at hun er inviteret i sin egenskab af næstformand i Social- og 
Sundhedsudvalget.

2. Sager til høring:

Ændring af socioøkonomisk tildeling på skoleområdet
Materialet er den 3. december 2015 sendt til formand og 
næstformand til høring, idet høringsfristen var 11. januar 2016. 
Helle Troelsen orienterede kort om baggrunden for ændringen og de 
meget tekniske beregninger.

 Formanden og næstformanden har ikke afgivet høringssvar.

Ny struktur for specialtilbud
Ny ressourcemodel for ny heldagsskole og nye heldagsklasser
Helle Troelsen orienterede om baggrunden for disse to 
høringspunkter. 

Man har i Børn og Unge ønsket at samle viden i nogle større 
kompetencecentre, og der er planlagt dialogmøder med 
skolebestyrelse og fagfolk i den anledning. Høringsfristen er den 14. 
marts 2016.

Afledt af ønsket om kompetencecentrene er der lavet ny 
ressourcemodel for heldagsskole og –klasser.
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Handicaprådet afgiver følgende høringssvar:

”Handicaprådet tager Børn og Unges forslag om ny struktur for 
specialtilbud samt ny ressourcemodel for heldagsskole og –klasser til 
efterretning, i det vi bifalder, at kompetencen samles i 
kompetencecentre, så vi undgår, at viden går tabt.

Herudover er det afgørende for Handicaprådet, at modellen ikke 
medfører afgivelse af ressourcer fra handicapområdet til det almene 
område.”

3. Forslag til kriterier for indstilling til Handicapprisen
v/ Per Christensen

Punktet er dagsordenssat på baggrund af drøftelserne på 
Handicaprådets møder i efteråret 2015 om indstilling til og uddeling 
af Handicapprisen.

Der var enighed om, at Handicapprisen denne gang skal uddeles 
med fokus på virksomheder, der gør noget særligt for at få 
handicappede borgere i beskæftigelse.

Endvidere var der drøftelse af mulig annoncering i dagspressen med 
henblik på at få så mange indstillinger og så bredt et felt af 
virksomheder som muligt. 

Birgit Bondesen orienterede om, at der p.t. kører en kampagne i 
forhold til Jobcentret, som Handicaprådet eventuelt kan ”læne sig op 
ad”.

Det aftaltes, at Birgit og Finn laver forslag til annoncering, så dette 
kan ligge klar til næste Handicaprådsmøde – den 2. marts 2016.

4. Drøftelse af debatoplægget ”Det Gode Liv”
v/ Finn Boye

Finn orienterede om det fremsendte debatoplæg ”Det Gode Liv”, som 
er udarbejdet af KKR Syddanmark. Debatoplægget rejser 3 
spørgsmål, der skal danne rammen for en debat i relevante fora for 
derved at sætte spot på, hvordan den enkelte kommune arbejder 
med vilkår for det gode liv. KKR opfordrer til at sætte gang i en god 
og konstruktiv dialog. 

I forbindelse med Handicaprådets arbejde med Handicappolitikken 
har der været arbejdet grundigt med disse emner/spørgsmål. Der er 
derfor enighed om, at bruge Handicappolitikken som udgangspunkt 
for drøftelserne af ”Det Gode Liv”, når der gøres status på denne i 
slutningen af 2016. 
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5. Støtteerklæring vedrørende DGI Landsstævne 2021
v/Per Christensen

Per orienterede om det fremsendte materiale. Svendborg Byråd har 
besluttet at ansøge om værtskabet for DGI Landsstævne i 2021. I 
den forbindelse ønsker man en støtteerklæring fra Handicaprådet, 
idet det vil give DGI et klart signal om, at Svendborg er klar til at 
løfte opgaven med landsstævnet. 

Der var enighed om, at det var en god idé, og det aftaltes, at der 
laves en støtteerklæring med udgangspunkt i det fremsendte forslag 
fra Hjørdis Klein. Forslag til støtteerklæring sendes til Per 
Christensen til godkendelse.

6. Orientering fra kommunen og DH

Sundhedshuset v/Viben Kræmmer
Viben orienterede om status i forhold til Sundhedshuset. Der er 
politisk truffet beslutning om at se på/undersøge forskellige 
beliggenheder til Sundhedshuset. Dette arbejder man nu videre 
med, og der er ikke tale om at ændre den politiske beslutning.

Servicelovens § 85
DH har ønsket en orientering fra administrationen vedrørende 
ledsagelse i forhold til servicelovens § 85.

Finn Boye oplyste, at man fra administrationens side har mulighed 
for at komme med en status på Handicaprådets næste møde den 2. 
marts 2016. Han gør dog samtidig opmærksom på, at der på dette 
tidspunkt ikke vil være en endelig afklaring af problematikken, idet 
denne først forventet politisk behandlet i april måned. 

Det aftaltes, at der gives en status på Handicaprådets møde den 2. 
marts 2016. 

Indvielse af P-hus i Hulgade v/Poul-Arne Elnegård
DH har via dagspressen set, at der skal være indvielse af det nye P-
hus i Hulgade, men er ikke inviteret. Viben sørger for, at DH sættes 
på gæstelisten til dette arrangement. 

7. Beretning fra 2015
Per Christensen havde forud for mødet fremsendt forslag til 
Handicaprådets beretning for 2015.

Der var på dagens møde en drøftelse af tilføjelser til beretningen. 
Per indarbejder disse, således at beretningen kan sendes ud 
sammen med referatet fra mødet. 
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8. Eventuelt
Poul-Arne Elnegård spurgte til, hvorvidt Handicaprådet bliver 
involveret i forhold til udarbejdelse af Sundhedspolitikken. Hertil 
oplyste Lone Stærmose, at politikken på et tidspunkt vil blive sendt i 
høring – herunder også til Handicaprådet. 

- - - - -
Poul-Arne Elnegård rejste spørgsmål omkring etablering af 
handicaptoiletter på Torvet. Viben Kræmmer undersøger dette 
nærmere. 


