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1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 23-01-2020:  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
 

2. Post siden sidst til formanden 
 
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 23-01-2020:  
Inge Ahl orienterede om materiale fra Hjernesagen.  
 
 
 

3. 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:  
Handicaprådet har ønsket en nærmere drøftelse af nogle spørgsmål, som 
DHs medlemmer har rejst: 
 
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? 
 
Afdelingsleder Masoum Moradi, Borger- og Arbejdsmarked, deltager med 
henblik på en drøftelse af de rejste spørgsmål. 
 
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 23-01-2020:  
Handicaprådet blev orienteret om Svendborg Kommunes arbejde i forhold 
til ministermålet om at få flere handicappede i beskæftigelse og 
uddannelse, herunder arbejdet med begrebsafgrænsning og 
målgruppeafgrænsning. Der er sat fokus på implementering af 
ministermålet i en nedsat arbejdsgruppe. 
 



Handicaprådet gjorde bl.a. opmærksom på det komplekse i diagnosen 
autisme. Rådet gjorde endvidere opmærksom på flere tilbud til gruppen af 
unge med autisme – fx ”Klar til Start” og ”Special Minds”. 
 
Handicaprådets anbefalinger vil indgå i det videre arbejde. 
 
 
 

4. Handicaprådets årsberetning 2019 
 
 
Beslutningstema:  
Drøftelse og godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2019. 
 
Sagsfremstilling:  
Formandens udkast til årsberetning for 2019 vedlægges som bilag sammen 
med status over rådets mødeaktivitet i 2019.  
 
Bilag: 
Åben - Årsberetning 2019 
Åben - Status - Handicaprådet 2019 
 

Beslutning i Handicaprådet den 23-01-2020:  
Handicaprådet godkendte formandens årsberetning. 
 
 
 

5. Forslag til synlighedsarrangement 2020 
 
 
Beslutningstema:  
Handicaprådets ønske om et synlighedsarrangement i 2020.  
 
Sagsfremstilling:  
På baggrund af Handicaprådets input fra mødet den 29. november 2019 
har administrationen arbejdet videre med forslag til 
synlighedsarrangement.  
 
Udkast til arrangement vedlægges som bilag. 
 
Arrangementet foreslås afholdt lørdag den 16. maj 2020 som en del af 
SPULT (Svendborg Sports og Kulturfestival) – www.spult.dk 
 
 
Bilag: 
Åben - Andet udkast til synlighedsarrangement 
 

Beslutning i Handicaprådet den 23-01-2020:  
Handicaprådet godkendte det vedlagte udkast til synlighedsarrangement. 
Administrationen arbejder således videre med dette. 
Synlighedsarrangementet bliver således en del af den kommende SPULT 
festival. 

http://www.spult.dk/


 
 
 

6. Landsstævne 2021 - herunder opfølgning på spørgsmål rejst af 
DH 
 
 
Beslutningstema:  
Bademuligheder for kørestolsbrugere i forbindelse med Landsstævne 2021. 
 
Sagsfremstilling:  
På Handicaprådets seneste møde 29. november 2019 blev der fremsat 
ønske om en fornyet drøftelse af DHs bemærkninger i forhold til 
bademuligheder for kørestolsbrugere i forbindelse med Landsstævne 2021. 
 
DH havde på sit medlemsmøde 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. 

 
DHs formand har haft en drøftelse med Erik Madsen, formand for 
Svendborg Handicap Idræt, der oplyser følgende: 

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

tirsdag kl. 16:30 – 18:30. 
 Man er i gang med at finde en flytbar lift som erstatning for den, der 

forefindes i dag. 
 Det kunne være hensigtsmæssigt, hvis der også blev installeret en lift i 

det separate omklædningsrum. 

 
 

Beslutning i Handicaprådet den 23-01-2020:  
Handicaprådet ønsker at invitere kultur- og fritidschef Søren Thorsager til 
rådets næste møde med henblik på at få en status på arbejdet med 
Landsstævne 2021. 
 
 
 
 

7. Handicapprisen 2019 
 
 
Beslutningstema:  
Uddeling af Handicapprisen 2019 i forbindelse med nytårskur for de 
frivillige foreninger. 
 
Sagsfremstilling:  
Prisoverrækkelsen foregår i forbindelse med et større arrangement ”Fejring 
af Frivillighed”, den 26. februar 2020 i Skårup Kultur- og Idrætscenter.  
 



Der er fremsendt invitation til Handicaprådet, prismodtager samt kunstner 
Sabine Jensen, der har lavet statuetten.  
 
Obs, tilmelding nødvendig (link til tilmelding fremgår af invitationen). 
 
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 23-01-2020:  
Der er nu udsendt invitation til nytårskur for de frivillige sociale foreninger 
m.fl., hvoraf det fremgår, at arrangementet starter kl. 17.00. 
Kalenderinvitationen rettes derfor i forhold hertil. 
 
 Administrationen sørger for tilmelding af Handicaprådets medlemmer. 
 
Handicaprådets næstformand Mette Kristensen står for overrækkelse af 
Handicapprisen 2019.  
 
 
 

8. Opfølgning på høringssvar og politiske beslutninger 
 
 
Beslutningstema:  
Opfølgning på tidligere afgivne høringssvar og politiske beslutninger. 
 
Sagsfremstilling:  
29. november 2019 – Høring vedrørende kropsbårne hjælpemidler. 
Udbuddet er i gang. Tilbagemelding herom vil komme på et senere møde. 
 
29. november 2019 – Høring vedrørende beskæftigelsesplan 2020. 
Proces omkring beskæftigelsesplan 2020 er sat i gang. 
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 23-01-2020:  
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 

9. Orientering fra kommunen og DH 
 
 
Sagsfremstilling:  
Orientering fra Kommunen: 

 Boblberg 
 KL har udarbejdet et notat, der beskriver kommunernes brug af 

eksterne konsulenter. Svendborg Kommune fremgår på listen over 
andre konsulentydelser. Det vedrører et oplæg på en halv temadag om 
arbejdstidstilrettelæggelse. KL´s notat vedlægges som bilag til 
referatet. 

 
 
Orientering fra DH: 



 Inge Ahl orienterede om ”Hjernen i Fokus”  
 Estrid Heldager orienterede om udfordringer ift. reparation af 

hjælpemidler. Hasse Jacobsen undersøger, hvilke ordninger der p.t 
eksisterer i kommunen. 

 
 
Bilag: 
Åben - Oversigt over kommunernes brug af eksterne konsulenter_til 
SIM.pdf - Oversigt over kommunernes brug af eksterne konsulenter_til 
SIM.pdf 
 
 
 
 

10. Eventuelt 
 
 
Sagsfremstilling:  
Der er udsendt mail fra Det Centrale Handicapråd med invitation til 
årsmøde på Hotel Nyborg Strand, tirsdag den 25. februar 2020 kl. 9.30 – 
17.00.   
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 23-01-2020:  
Det aftaltes, at administrationen tilmelder følgende af rådets medlemmer 
til årsmødet: Inge Ahl, Estrid Heldager, Frank Edelberg, Birgit Jensen, 
Christian Reventlow, Birthe Stjernegaard og Hasse Jacobsen. 
 
Såfremt der er flere, der ønsker at blive tilmeldt, kan besked herom 
sendes til Pia Holm på mail: pia.holm@svendborg.dk 
  
 
 
 

11. Den gode historie 
 
 
Sagsfremstilling:  
Med baggrund i projekt ”Ung under eget tag” fortalte Hasse Jacobsen om, 
at der er planlagt to workshops på Impuls i samarbejde med SIND 
Ungdom. Til den første workshop, som afholdes i dag er der tilmeldt mere 
end 20 unge.  
 
 
 
 
 

 

mailto:pia.holm@svendborg.dk
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