
Referat

Handicaprådet 30. november 2016

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

Endvidere deltog Mette Nystrup med et oplæg under punktet 
”Ressoureforløb”

Afbud: Helle Troelsen og dennes suppleant.

1. Post siden sidst til formanden
Ingen post siden sidst. 

2. Sager til høring:

Der er ingen aktuelle sager til høring.

Finn Boye orienterede om, at der inden Handicaprådets næste møde 
vil blive fremsendt høringsmateriale vedrørende kvalitetsstandarder 
for §§85 og 96. Høringsmaterialet fremsendes til Handicaprådet pr. 
mail medio december, idet kvalitetsstandarderne skal behandles på 
Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. januar 2017. 

3. Handicapprisen
Lone Stærmose orienterede om, at der efter uddelingen af prisen vil 
blive udsendt en pressemeddelelse. Det aftaltes, at administrationen 
udarbejder forslag til pressemeddelelse.

Der vil desuden komme en nyhed med billede(r) fra uddelingen på 
intra og på kommunens hjemmeside.

Finn Boye gennemgik programmet for seancen:
- Per byder velkommen og præsenterer Handicaprådet
- Musikindslag
- Per/Lone fortæller om prisen og motiverer valget
- Lone overrækker prisen
- Direktør Michael Schmidt fortæller om virksomheden
- Ordet er frit
- Musikindslag
- Lone slutter af / tak for i dag 
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4. Kommende prioritering for Handicaprådets arbejde/temaer 
for 2017
Drøftelse af mulige temaer for det kommende års arbejde i 
Handicaprådet. Der var enighed om temaet tilgængelighed, herunder 
tilgængelighed i forbindelse med kultur- og fritidsliv (jf. 
Handicappolitikken), og annonceringen af denne. 

Der var enighed om at arbejde proaktivt og bruge temaet 
tilgængelighed til nogle prøvehandlinger ved forskellige 
arrangementer for ad den vej at hjælpe arrangørerne.

Temaet indarbejdes i årshjulet for 2017, der dagsordenssættes på 
mødet i januar måned. 

5. Opfølgning på dialogmødet vedrørende Handicappolitikken
Viben Kræmmer orienterede om besigtigelse af bygningerne for 
heldagslegestuen i Skårup. Notat fra besigtigelsen vedlægges 
herværende referat. 

Opfølgning på øvrige punkter/spørgsmål fra dialogmødet vil ske på 
et kommende Handicaprådsmøde. 

Der var ros til Handicaprådet for den konstruktive tone og debat på 
dialogmødet.

6. Orientering fra kommunen og DH

a. Ressourceforløb
Mette Nystrup holdt oplæg vedrørende ressourceforløb, herunder 
målgruppen for disse forløb samt resultaterne i Svendborg Kommune 
sammenholdt med landsgennemsnittet. Der blev uddelt slides med 
hovedpunkterne fra Mettes oplæg. 

b. Sydbo
Finn Boye orienterede om, at Svendborg Kommune pr. 1. januar 
2017 overtager Sydbo fra Region Syddanmark. I den forbindelse 
foreslås det, at Handicaprådet kunne afholde et af sine kommende 
møder på Sydbo. F.eks. rådets møde i august måned. 

c. Sundhedshus
Jesper Eilsø vil på Handicaprådes møde i januar orientere om 
Sundhedshuset og der planlægges en rundvisning i Sundhedshuset 
forud for Handicaprådets møde.

d. Folder fra Tryg-Fonden
Poul-Arne orienterede om en folder fra Tryg-Fonden, ”Når kroppen 
siger fra”, om mennesker med en funktionel lidelse.

e. Forespørgsel til DH
DH har modtaget en forespørgsel om,  hvorvidt de har været ude at 



Side 3 af 3

se på kommunens klinikker (sundheds-, læge-, tandplejeklinikker 
m.fl.)

f. Parkering ved Svendborg Sygehus
Poul-Arne har talt med Svendborg Sygehus om handicap 
parkeringsmuligheder. P.t. er der dispenseret således, at 4 store 
felter kan benyttes til handicapparkering. Til foråret vil der komme 
yderligere 6 handicap parkeringspladser ved sygehuset. 

7. Eventuelt

Deltagelse i Det Centrale Handicapråds Årsmøde 7. februar 2017.
Der kan gives besked til Pia, om man ønsker at deltage. Pia sørger 
herefter for fælles tilmelding, så snart der åbnes for muligheden.

 
8. Den gode historie

Estrid har tidligere orienteret om forsøgsprojekt på Musholm med 
lejrskoleophold, hvor det handicappede barn kan føle sig på 
hjemmebane og samtidig være sammen med klassekammeraterne. 
Det skal nu undersøges, hvorvidt dette projekt har en 
længerevarende effekt for klasserne. 

- - -

Frank roser CETS, fordi DH nu altid bliver inviteret med ved 
byggerier mv. 


