
Referat

Handicaprådet 26. oktober 2016

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

Afbud: Finn Boye og Viben Kræmmer

1. Post siden sidst til formanden
Per orienterede om henvendelse fra firmaet Nord Advertising. Der 
var enighed i Handicaprådet om at takke nej til deres tilbud om 
hjælp til udfærdigelse af folder mv. for Handicaprådet. 

2. Sager til høring:

a. Besparelseskatalog fra Børn og Ungeområdet
Helle Troelsen orienterede kort om de besparelsesforslag, som vil 
ramme handicapområdet. 

Høringsmaterialet blev drøftet, og Handicaprådet afgav følgende 
høringssvar:

”Handicaprådet udtrykker bekymring for serviceforringelsen ved 
takstreduktionen på 2% på Centerafdelingen Tåsinge, Byhaveskolen 
samt CSV, som alle er tilbud for de svageste borgere. ”

b. Tilsynsrapporter
Hasse Jacobsen orienterede om det fremsendte høringsmateriale og 
om de fokuspunkter, som man arbejder videre med.

Høringsmaterialet blev drøftet, og Handicaprådet afgav følgende 
høringssvar:

”Handicaprådet har drøftet høringsmaterialet og tager dette til 
efterretning.”

c. Evaluering af kostmodellen i Socialafdelingen
Hasse Jacobsen orienterede om høringsmaterialet og om 
evalueringen af kostmodellen, hvor man peger på én samlet 
takstmodel i stedet for de nuværende to forskellige (på henholdsvis 
døgntilbud og støttecentre).
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Høringsmaterialet blev drøftet, og Handicaprådet afgav følgende 
høringssvar:

”Handicaprådet har drøftet høringsmaterialet og tager evalueringen 
af kostmodellen til efterretning.”

3. Handicapprisen
Forud for dagens møde har Handicaprådet besøgt virksomheden 
VirksomhedsPorten.

Efter en nærmere drøftelse var der enighed om, at virksomheden 
Masavi Kemi var den virksomhed Handicaprådet ville indstille til 
Handicapprisen 2016. 

Administrationen er behjælpelig med det praktiske omkring 
uddelingen af prisen.

Prisen ønskes uddelt så tæt på den 3. december som muligt (3. 
december er FN´s internationale handicapdag).

- - - -

Der var endvidere enighed om at arbejdet med indstilling til prisen 
samt uddelingen af denne i 2017 skal gøres mere synligt. Vi skal i 
større omfang ”brande” prisen:

- Hvad er det, rådet vil med prisen?
- Indstillinger kan komme ind løbende over hele året
- Forslag til tema for uddeling af prisen i 2017:
  Tilgængelighed (f.eks. i butkíkker, ved kulturelle begivenheder etc.)
- Ønske at koble Kommunikationsafdelingen på i forhold til f.eks. 
   hjemmeside, vignet, plakatsøjle, Facebook mv.

Punktet dagsordenssættes på Handicaprådets møde 2. marts 2017. 

4. Udkast til mødeplan samt årshjul for 2017
De fremsendte udkast blev godkendt med en enkelt tilføjelse til 
Årshjulet. Mødeplan og Årshjul fremsendes sammen med 
herværende referat. 

5. Orientering fra kommunen og DH

a. Ressourceforløb
Birgit Bondesen orienterede om, at Mette Nystrup, som skulle have 
deltaget under dette punkt, desværre var blevet syg. Det aftaltes 
derfor, at punktet sættes på dagsordenen til Handicaprådets møde 
den 30. november 2016. Birgit sørger for at orientere Mette Nystrup 
om dette. 
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6. Eventuelt

Punkter til det kommende Handicaprådsmøde:
- Orientering om det nye Sundhedshus v/Jesper Eilsø
- Ressourceforløb v/Mette Nystrup
- Opkrævning af egenbetaling i boliger jf. Servicelovens § 108
   v/Alma Hrustanovic

Helle Troelsen og dennes suppleant er begge forhindret i at deltage i 
Handicaprådets møde den 30. november 2016. 

 
7. Den gode historie

Hanne fortalte om en ny app, som DH har lavet vedrørende 
tilgængelighed: ”Lige Adgang”. I forhold til at få oplysninger om 
tilgængelighed lagt ind i denne app, ligger Svendborg på en 3. plads. 


