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1. Post siden sidst til formanden

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019: 
Intet.

Formanden orienterede om, at Lars Swierstra-Banke udtræder af 
Handicaprådet pga. sygdom. Suppleant Christian Reventlow indtræder i 
stedet for Lars.

2. Orientering om Borgerservice-flytning til biblioteket v/Birgit 
Bondesen

Beslutningstema: 
Nærmere orientering om Borgerservice-flytning.

Sagsfremstilling: 
På Handicaprådets møde den 22. januar 2019 orienterede Viben Kræmmer 
kort om flytningen af Borgerservice til biblioteket. Det aftaltes her, at rådet 
ville bede om en nærmere orientering senere på året, når flytningen var 
effektueret og havde kørt et stykke tid. 

Afdelingsleder Birgit Bondesen, Borgerservice, er derfor inviteret til rådets 
møde i dag med en kort orientering om status.

Birgit Bondesen orienterede bl.a. om indførelsen af tidsbestilling i 
Borgerservice. Ordningen fungerer godt. For borgere, der ikke har 
mulighed for at bestille tid elektronisk/via hjemmesiden, er der mulighed 
for at ringe til Borgerservice og bestille tid.

Birgit gjorde opmærksom på, at borgerguidefunktionen fungerer som hidtil 
uden tidsbestilling.

Der er fortsat en udfordring i forhold til diskretion, og man er i 
Borgerservice i gang med at afhjælpe dette.

Viben Kræmmer orienterede om opfølgende møde vedrørende 
parkeringsforholdene ved Borgerservice.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. 

3. Høring vedr. overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige 
læringsmiljøer



Beslutningstema: 
Høringsmateriale fra Børne- og Ungeudvalget vedrørende overordnet 
ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer.

Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungeudvalget har på møde d. 12. juni 2019 besluttet, at sende 
overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer i høring i 
perioden fra d. 13. juni til d. 20. august 2019.

Rammepapiret har fokus på arbejdet med at skabe robuste og mangfoldige 
læringsfællesmiljøer i Svendborg Kommune på 0- til 18-års området. Det 
indeholder en overordnet formålsbeskrivelse og målsætning samt en 
række forpligtende punkter i forhold til det fremadrettede arbejde på såvel 
forvaltningsniveau som institutionsniveau.

Sigrid Andersen uddybede det fremsendte høringsmateriale.

Bilag:
Åben - Høringsbrev - Overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige 
læringsmiljøer
Åben - Notat - Overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige 
læringsmiljøer
Åben - Overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer
Åben - Høringsskabelon - Overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige 
læringsmiljøer

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019: 
Handicaprådet ønskede at afgive et samlet høringssvar til punkt 3 og 4 på 
dagsordenen.

4. Høring vedr. justering af struktur/ændring af 
ressourcetildelingsmodel

Beslutningstema: 
Høringsmateriale fra Børne- og Ungeudvalget vedrørende justering af 
struktur/ændring af ressourcetildelingsmodel.

Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungeudvalget har på møde d. 12. juni 2019 besluttet at sende 
justering af struktur/ændring af ressourcetildelingsmodel i høring i 
perioden fra d. 13. juni til d. 20. august 2019.

Udvalget ønsker høringssvar i forhold til henholdsvis den foreslåede 
justering af strukturen og den foreslåede ændring af 
ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet. 

Forslag til justering af strukturen omfatter lukning af følgende tilbud: 
 Specialklassen 4.-6. årgang på Ørkildskolen
 Specialklassen 7. – 10. årgang på Nymarkskolen
 Værkstedsklassen på Vestermarkskolen



Sigrid Andersen og Mette Kristensen uddybede det fremsendte 
høringsmateriale.

Endvidere har formanden for Landsforeningen Autisme Kreds Fyn 
fremsendt høringssvar til Handicaprådet. Dette blev uddelt på mødet.

Bilag:
Åben - Høringsbrev - Justering af strukturændring af 
ressourcetildelingsmodel
Åben - Forslag til justering af struktur
Åben - Notat - resultat af analyse af strukturen på 
specialundervisningsområdet
Åben - Oversigt over tilbud på specialundervisningsområdet
Åben - Oversigt over elever i specialundervisningstilbud
Åben - Analyse af ressourcetildelingsmodel
Åben - Ny ressourcetildelingsmodel - specialområdet
Åben - Understøttende aktiviteter
Åben - Placering af heldagsklasse
Åben - Høringsskabelon - struktur og ressourcetildeling

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019: 
På baggrund af høringsmaterialet og drøftelserne på mødet afgav 
Handicaprådet følgende høringssvar:

Handicaprådet finder det afgørende, at skolerne bliver klædt på til 
opgaven, når et større antal elever skal inkluderes i almenområdet. Det er 
vigtigt at sætte fokus på, at personalegrupperne har de rette kompetencer 
til at løfte opgaven. Handicaprådet ønsker at følge udviklingen, herunder 
udviklingen på skolevægring, via en årlig orientering i rådet.

Det fremsendte høringssvar fra Landsforeningen Autisme Kreds Fyn 
fremsendes sammen med Handicaprådets høringssvar.

5. Høring vedr. Ankestatistik på Socialområdet 2018

Beslutningstema: 
Høring vedrørende Ankestatistik 2018.

Sagsfremstilling: 
Social- og Sundhedsudvalget orienteres på udvalgsmødet den 3. 
september 2019 om ankestatistik på Socialområdet 2018. I den forbindelse 
sendes resultatet for ankestatistik i høring i Handicaprådet.

Høringsfristen er den 16. august 2019. 

Hasse Jacobsen uddybede det fremsendte høringsmateriale.

Bilag:
Åben - Høringsbrev til Handicaprådet

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019: 



På baggrund af høringsmaterialet og drøftelserne på mødet afgav 
Handicaprådet følgende høringssvar:

Handicaprådet tager ankestatistikken på socialområdet 2018 til 
efterretning.

6. Nyt udredningsværktøj Børn og Unge 

Beslutningstema: 
Orientering om nyt udredningsværktøj på børn og ungeområdet.

Sagsfremstilling: 
På baggrund af en kort orientering på Handicaprådets møde i januar, 
aftaltes det, at familie- og uddannelseschef Sigrid Andersen vil orientere 
rådet nærmere om dette på et kommende møde. Orientering er derfor 
dagsordenssat til dette møde.

Teamleder Vinnie Ellebæk, Familieafdelingen, orienterede sammen med 
Sigrid Andersen om det nye udredningsværktøj på børn- og ungeområdet. 
Værktøjet er en pendant til VoksenUdredningsModellen, som vi kender fra 
voksenområdet.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. 

7. Handicapprisen 2019

Beslutningstema: 
Diverse aftaler/planlægning i forbindelse med Handicapprisen 2019.

Sagsfremstilling: 
Der udsendes først pressemeddelelse umiddelbart efter sommerferien, da 
vi endnu ikke kender datoen for prisoverrækkelsen.

Formand Inge Ahl og næstformand Mette Kristensen aftaler herefter 
nærmere i forhold til kontakt til pressen/interview.

Der vedlægges en revideret tidsplan vedrørende Handicapprisen 2019.

Bilag:
Åben - Tidsplan vedr. Handicapprisen 2019

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019: 
Tidsplanen for uddeling af Handicapprisen 2019 blev drøftet og vedtaget 
med nogle få ændringer. Uddelingen af prisen vil ske samtidig med 



nytårskuren for de frivillige foreninger – forventeligt i slutningen af januar 
2020. Ny/revideret tidsplan medsendes referatet.

8. Landsstævne 2021

Beslutningstema: 
Seneste nyt vedrørende Landsstævnet.

Sagsfremstilling: 
Orientering om seneste nyt vedrørende Landsstævnet, herunder 
muligheden for at Handicapprisen 2021 kan overrækkes i forbindelse med 
stævnet.

Viben Kræmmer orienterede om status i forhold til Landsstævnet. Sigrid 
Andersen orienterede om involvering af skoler/daginstitutioner. Hasse 
Jacobsen orienterede om muligheden for at uddelingen af Handicapprisen 
2021 kan foregå på Landsstævnet.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

9. Planlægning af det årlige dialogmøde med Byrådet

Beslutningstema: 
Drøftelser i forbindelse med planlægning af det årlige dialogmøde med 
Byrådet

Sagsfremstilling: 
Det fremgår af Handicappolitikken, at der én gang årligt gøres status, hvor 
Byrådet, Handicaprådet og administrationen orienterer om de initiativer, de 
enkelte sektorer har sat i værk på handicapområdet, og hvor man desuden 
drøfter ideer til nye tiltag for det kommende år. 

Der igangsættes derfor nu en nærmere planlægning af mødet – tid, sted, 
temaer etc.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019: 
Handicaprådet besluttede, at temaet for det årlige dialogmøde skal være 
uddannelse og beskæftigelse. Dialogmødet vil således kunne fungere som 
inspirationsmøde for arbejdet med ministermålet om flere handicappede i 
beskæftigelse. 

Datoforslag for mødets afholdelse: torsdag den 14. november 2019, kl. 
16.30 – 18.30.
Forslag til mødested: Grønnemoseværkstederne.



Administrationen arbejder videre med temaet og et nærmere program for 
dagen.

10. Årshjul - Oplæg om de enkelte områder

Beslutningstema: 
Opdatering af Handicaprådets årshjul.

Sagsfremstilling: 
I forbindelse med udarbejdelse af Handicaprådets årshjul 2019 blev der 
aftalt drøftelse af hovedområderne Sundhed (sundhedsreformen), 
Beskæftigelse, Børn og Unge (inklusion).

Administrationen ønsker i den forbindelse input fra rådet til brug for 
tilrettelæggelse af oplæg samt dagsordenssættelse vedrørende de enkelte 
områder.

Årshjulet vil herefter blive revideret og udsendt på ny.

Bilag:
Åben - Årshjul 2019

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019: 
Handicaprådet drøftede årshjulet. Nyt/revideret årshjul vil  blive medsendt 
referatet. 

11. Orientering fra kommunen og DH

Beslutningstema: 
Gensidig orientering.

Sagsfremstilling: 
Orientering fra kommunen:

 Hasse Jacobsen orienterede om status vedrørende Budget 2020. 
Eventuelle besparelsesforslag vil komme i høring hos Handicaprådet. 
Tidsplanen for budgetforhandlingerne er endnu usikre.

 Vedrørende tilgængelighed til badefaciliteterne ved strandene vil Viben 
Kræmmer indhente erfaringer fra Nyborg Kommune, som har en 
ordning med lån af kørestol til brug ved stranden.

Orientering fra DH:
 Birgit Jensen orienterede om, at DH går i luften med en ny 

hjemmeside ultimo august. 



Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019: 
Handicaprådet tog orienteringerne til efterretning. 

12. Eventuelt

Sagsfremstilling: 
Idet Christian Reventlow nu indtræder i Handicaprådet som ordinært 
medlem, skal der udpeges en ny suppleant. Christian Reventlow har 
fungeret som suppleant for både Birgit Jensen og Lars Swierstra-Banke. 
Endvidere er suppleant Jan Tandrup ikke længere bosiddende i kommune, 
hvorfor der skal vælges ny suppleant for Estrid Heldager.

DH foreslår, at Lille Jørgensen, formand for Landsforeningen Autisme Kreds 
Fyn, vælges som suppleant for Christian Reventlow og Birgit Jensen.
Endvidere foreslås det at nuværende suppleant for Frank Edelberg Jensen, 
Birte Green Greve, tillige bliver suppleant for Estrid Heldager.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019: 
Ovenstående forslag forelægges Byrådet til godkendelse.

13. Den gode historie

Sagsfremstilling: 
Christian Reventlow fortalte, at Parkinson Foreningen har fået midler til at 
starte et kor i samarbejde med Center for Kommunikation og 
Velfærdsteknologi (CKV). Koret starter i slutningen af august måned i 
Fredens Kirke i Odense.
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