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1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
Referatet blev godkendt. 
 
 
 

2. Præsentation af Naturamas byggeri v/Mette Thybo 
 
 
Beslutningstema:  
Præsentation af Naturamas tilbygning. 
 
Sagsfremstilling:  
Naturama er undervejs med en tilbygning, der forventes at indeholde helt 
nye undervisningsforhold til skoleklasser især. Administrerende direktør for 
Naturama, Mette Thybo, deltager på Handicaprådets møde med en 
præsentation af byggeriet. 
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
Administrerende direktør for Naturama, Mette Thybo, deltog på mødet med 
en nærmere præsentation af det kommende byggeri samt en orientering 
om nuværende og kommende tiltag på Naturama. 
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 

3. Høring vedrørende kropsbårne hjælpemidler 
 
 
Beslutningstema:  
Høring vedrørende udbud af kropsbårne hjælpemidler. 
 
Sagsfremstilling:  
KomUdbud sender materiale i høring vedrørende offentligt udbud på 
levering af kropsbårne hjælpemidler (ortoser, bandager, korsetter mv.). 
 
Høringsfristen er den 2. december 2019.  
 
Bilag: 
Åben - Pixiversion Høring Handicapråd 
Åben - Udbudsmateriale Kropsbårne Hjælpemidler 
Åben - Tilbudsliste Delområde 1 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
Handicaprådet tager det fremsendte høringsmateriale til efterretning, men 
gør samtidig opmærksom på, at placering af forretningslokale op til 10 km 



fra Odense Centrum kan medføre betydelig transporttid. Det er desuden 
vigtigt, at placeringen er med gode offentlige transportmuligheder. 
 
 
 

4. Høring vedrørende Beskæftigelsesplan 2020 
 
 
Beslutningstema:  
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har valgt at sende 
Beskæftigelsesplanen for 2020 i høring inden den endelige vedtagelse. 
 
Sagsfremstilling:  
Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende en Beskæftigelsesplan, der 
gælder for det kommende år, der beskriver de overordnede mål og 
strategier for beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune. 
 
Der er behov for samarbejde på tværs, hvis vi skal lykkedes med 
beskæftigelsesindsatsen, og derfor sender Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget Beskæftigelsesplanen i høring. 
 
Høringssvarene vil blive forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
ved 3. behandlingen af beskæftigelsesplanen, den 2. december 2019.  
 
Bilag: 
Åben - Høringsbrev Beskæftigelsesplan 2020 
Åben - Beskæftigelsesplan 2020 - høringsudkast 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
På baggrund af det fremsendte høringsmateriale og de uddybende 
drøftelser på mødet tog Handicaprådet Beskæftigelsesplan 2020 til 
efterretning. Handicaprådet ønsker samtidig en særlig opmærksomhed på 
revalideringsmuligheder og fleksjobordning. 
 
 
 

5. Opfølgning på høringssvar og politiske beslutninger 
 
 
Beslutningstema:  
Opfølgning på tidligere afgivne høringssvar og politiske beslutninger 
 
Sagsfremstilling:  
3.oktober 2019 – Høring vedr. tilsyn på Svendborg Kommunes sociale 
tilbud. Punktet vil blive behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde 
3. december 2019. 
 
15. august 2019 – Høring vedr. overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer. Godkendt i Børn og Ungeudvalgets møde den 
4. september 2019. 
 
15. august 2019 – Høring vedr. justering af struktur/ændring af 
ressourcetildelingsmodel. Godkendt i Børn og Ungeudvalget den 4. 



september 2019 med en successiv indføring dog senest i skoleåret 
2021/2022 samt. At heldagsklassen forbliver på Skårup Skole. 
 
15. august 2019 – Ankestatistik på Socialområdet. Taget til efterretning 
på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. september 2019. 
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 

6. Handicapprisen 2019 
 
 
Beslutningstema:  
Valg af prismodtager til Handicapprisen 2019. 
 
Sagsfremstilling:  
Handicaprådet tager ud fra de indkomne indstillinger beslutning om, hvem 
der skal modtage årets handicappris. De modtagne indstillinger er 
fremsendt til Handicaprådets medlemmer den 4. november 2019.  
 
Prisuddelingen vil denne gang komme til at ligge sammen med det store 
arrangement ”Fejring af Frivillighed”, som afholdes den 26. februar 2020. 
Nærmere program, invitation mv. til dette arrangement vil komme senere.  
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
Handicaprådet besluttede, hvem af de indstillede kandidater der skal 
modtage Handicapprisen 2019. Prisen vil blive overrakt i forbindelse med 
det store arrangement ”Fejring af Frivillighed”, som afholdes den 26. 
februar 2020. Prismodtageren vil blive kontaktet af Handicaprådets 
formand. 
 
 
 

7. Forslag til Synlighedsarrangement maj 2020 
 
 
Beslutningstema:  
Handicaprådets ønske om et synlighedsarrangement i 2020. 
 
Sagsfremstilling:  
Handicaprådet har bedt administrationen om udkast/forslag til et 
synlighedsarrangement, der synliggør og profilerer Handicaprådet. 
Administrationens forslag til arrangement drøftes, og der tages beslutning 
om det videre arbejde med arrangementet. 
 
Bilag: 
Åben - Udkast til arrangement 
 



Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
Handicaprådet kom med yderligere input til synlighedsarrangementet, og 
administrationen arbejder nu videre med disse. 
 
 
 

8. Opfølgning på dialogmødet 14. november 2019 
 
 
Beslutningstema:  
Opfølgning på det årlige dialogmøde mellem Byråd, Handicapråd og 
administration. 
 
Sagsfremstilling:  
Opfølgning og evaluering af det netop afholdte dialogmøde. 
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
Handicaprådet fulgte op på det afholdte dialogmøde og kom med input til 
både form og indhold for kommende dialogmøder. Administrationen vil 
tage disse input med i arbejdet/planlægningen af kommende dialogmøder. 
 
 
 

9. Svendborg Kommunes indsatser i forhold til at få handicappede i 
uddannelse og job 
 
 
Beslutningstema:  
Spørgsmål fra DH vedrørende Svendborg Kommunes indsatser i forhold til 
at få handicappede i uddannelse og job. 
 
Sagsfremstilling:  
DHs medlemmer har rejst nedenstående spørgsmål til Svendborg 
Kommune/Handicaprådet: 
På hvilken måde forvalter Svendborg Kommune indsatserne i forhold til at 
få handicappede i uddannelse og job? 

 Har kommunen fokus på at skabe bedre muligheder for personer med 
handicap på erhvervsuddannelserne? 

 Har kommunen fokus på at skabe bedre uddannelsesmuligheder for 
unge med autisme? 

 Har kommunen fokus på at sænke fleksjob-ledigheden?  
 
Med henblik på en nærmere drøftelse af DHs spørgsmål foreslås punktet 
dagsordenssat på et kommende møde i Handicaprådet, og det foreslås 
samtidig at invitere arbejdsmarkedschef Louise Berg. 
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
Punktet blev udsat til Handicaprådets januar-møde med henblik på at 
invitere arbejdsmarkedschef Louise Berg til en nærmere drøftelse af de 
rejste spørgsmål. 



 
 
 

10. Landsstævne 2021 
 
 
Beslutningstema:  
Bademuligheder for kørestolsbrugere i forbindelse med Landsstævne 2021. 
 
Sagsfremstilling:  
På det seneste medlemsmøde i DH drøftedes bl.a. bademulighederne for 
kørestolsbrugere ved Landsstævne 2021. 
DH har følgende bemærkninger til emnet: 

 De patientforeninger, som DH-Svendborg har talt med, giver udtryk for, 
at en badelift ved Christiansminde ikke står øverst på ønskelisten. 

 Foreningerne ønsker samstemmende bedre muligheder for at komme i 
varmtvandsbassin. 
 

Formanden for DH oplyser videre: 
”Status på handicapsvømning/tilgængelighed i varmtvandsbassin i SIC. 
Jeg har talt med Erik Madsen, formand for Svendborg Handicap Idræt, som 
oplyser følgende: 

 Der findes separat omklædningsrum i Svendborg Idrætscenter 
 Der er mulighed for handicapsvømning i varmtvandsbassin hver 

tirsdag kl. 16:30 – 18:30 
 Ifølge Erik Madsen er SIC i gang med at finde en flytbar lift til 

erstatning for den, der forefindes i dag 
 Ifølge Erik Madsen kunne det være hensigtsmæssigt, hvis der også 

blev installeret en lift i det separate omklædningsrum.” 

 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
Punktet blev udsat med henblik på fornyet drøftelse på et kommende 
møde. 
 
 
 

11. Affaldsplan 2021 - Tilgængelighed 
 
 
Beslutningstema:  
Fokus på tilgængelighed ved iværksættelse af den nye 
affaldssorteringsplan. 
 
Sagsfremstilling:  
På et medlemsmøde i DH ønskede man, at Handicaprådet sætter fokus på 
tilgængelighed, når den nye affaldssorteringsplan skal sættes i værk. 
 
Handicaprådets næstformand har i den forbindelse foreslået, at punktet 
dagsordenssættes på et senere møde, og at Vand og Affald inviteres med 
til denne drøftelse. 



 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
Punktet udsættes til et senere møde med henblik på at invitere Ole 
Steensberg Øgelund, Vand og Affald, til en nærmere drøftelse. 
 
 
 

12. Skolevægring - hvordan følger vi udviklingen 
 
 
Beslutningstema:  
Definition af begrebet ”skolevægring”. 
 
Sagsfremstilling:  
På baggrund af et medlemsmøde i DH opfordres Svendborg Kommune til 
at komme med en klar definition af begrebet ”skolevægring”, således at 
det bliver muligt for Handicaprådet at følge, hvorvidt udviklingen går den 
rigtige vej. 
 
Sigrid Andersen oplyste på mødet, at KL i øjeblikket arbejder på en 
national definition af begrebet ”skolevægring”, og at man også lokalt i 
Svendborg Kommune er undervejs med en nærmere definition. 
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
På baggrund af det oplyste besluttede Handicaprådet at udsætte punktet til 
et senere tidspunkt, når der foreligger en national definition af begrebet. 
 
 
 

13. Mødeplan - eventuelle besøg på kommunens tilbud 
 
 
Beslutningstema:  
Planlægning af eventuelle besøg på kommunens tilbud for handicappede. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er i Handicaprådet et ønske om at komme ud og se nogle af 
kommunens tilbud til handicappede, herunder f.eks. Tankefuld, Sydbo og 
Ryttervej. 
Det foreslås derfor, at nogle af rådets planlagte møder i 2020 vil kunne 
kombineres med et besøg på kommunens tilbud – eventuelt således, at 
rådets møde efter en rundvisning kan afholdes på tilbuddet. 
Såfremt Handicaprådet er enig i ovenstående, vil administrationen arbejde 
videre med muligheden for at afholde nogle af rådets møder i 2020 på 
kommunens tilbud. 
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
Handicaprådet beder administrationen arbejde videre på at få nogle af 
rådets møder placeret på kommunens tilbud. 



 
 
 

14. Orientering fra kommunen og DH 
 
 
Sagsfremstilling:  
Orientering fra kommunen: 

 Kommunens hjemmeside og webtilgængelighed 
 Interne tilsynsrapporter  

 
 

Orientering fra DH: 
Ingen orienteringspunkter fra DH. 

 
 

Beslutning i Handicaprådet den 27-11-2019:  
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 

15. Eventuelt 
 
 
Sagsfremstilling:  
Intet under eventuelt. 
 
 
 
 
 

16. Den gode historie 
 
 
Sagsfremstilling:  
Hasse Jacobsen fortalte om en avisartikel vedrørende Wild Rabbits (sidste 
års modtager af Handicapprisen), der nu er indstillet til endnu en pris, der 
vedrører parasport. 
 
Birgit Jensen oplever, at den nye FGU er blevet mere fleksibel og nu kan 
anvendes af unge, der måske ikke kan deltage i et forløb på fuldtid.  
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