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Årsberetning – Svendborg Handicapråd 2019 
 
Handicaprådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område, §37 a.  
 
Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle 
synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører 
mennesker med handicap. Handicaprådet kan selv tage sager op af generel karakter.  
 
Handicaprådet er et dialogforum, og der arbejdes derfor ud fra princippet om, at beslutning her 
træffes i enighed. Mindretalsudtalelser kan komme på tale, men det må betragtes som en 
undtagelse, at der træffes afgørelser ved afstemning.  
 
Handicaprådet består af 10 medlemmer. 5 udpeget af DH Svendborg, og 5 udpeget af 
kommunalbestyrelsen.  
 
Formand Inge Ahl (DH Svendborg)  
Næstformand Mette Kristensen (V - Byrådet Svendborg)  
 
Fra DH-Svendborg: Birgit Jensen, Christian Reventlow, Estrid Heldager og Frank Edelberg 
Jensen  
Fra Byrådet: Birthe Stjernegaard 
Fra administrationen: Hasse Jacobsen, Viben Kræmmer og Sigrid Andersen  
 
Handicaprådet har i 2019 afholdt følgende møder  

 6 ordinære møder 
 1 dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget  
 1 dialogmøde med Byrådet  

Herudover har Handicaprådet deltaget i DCH´s årsmøde. 
 
Dialogmøde med Byrådet blev afholdt den 14. november 2019 på Grønnemoseværkstederne.  
 
Emner til drøftelse på mødet var:  

 Status på handicappolitikken 
 Ideer til nye tiltag for det kommende år  

 
Mødet blev afholdt med oplæg fra borger- og arbejdsmarkedschef Louise Berg omkring arbejdet 
med ministermålet, oplæg fra centerleder Søren Bay Koch om CSV, oplæg fra PPR-leder Hans 
Jørn Søberg om inklusion på skoleområdet samt oplæg fra forstander Ene Wolfsberg om det ny-
etablerede FGU Syd- og Midtfyn. Der var enighed om, at det havde været et godt dialogmøde. Der 
var dog et ønske om mere tid til dialog i plenum samt tid til flere spørgsmål til oplægsholderne. 
Tilbagemeldingerne fra mødet vil blive brugt i tilrettelæggelsen af dialogmøderne fremadrettet.  
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Rådet har på sine ordinære møder haft besøg af  

 leder af Plan og Udvikling, Jesper José Petersen vedrørende Liv i Min By,  
 afdelingsleder Birgit Bondesen, Borgerservice vedrørende flytning af Borgerservice 
 borgerrådgiver Anstina Krogh til en præsentation af kommunens borgerrådgiver 
 administrerende direktør Mette Thybo til en præsentation af Naturamas byggeri. 

 
Som det fremgår af vedlagte statusoversigt, har rådet afgivet 11 høringssvar. 
 
Tilgængelighed er et emne, der ofte er til debat i Handicaprådet. Der har i årets løb været afholdt 
mange kulturelle arrangementer i byen, hvor kommunen direkte eller indirekte har deltaget med 
økonomiske midler. Det har været svært at se, om der har været fokus på tilgængeligheden, sådan 
som det fremgår af Svendborg Kommunes handicappolitik, at man ønsker det skal være. Det vil vi 
fortsat have fokus på i 2020.  
 
Der skal afholdes DGI Landsstævne i Svendborg i 2021. Her skal der være tilgængeligt for såvel 
udøvere som tilskuere, hvorfor tilgængelighed fortsat bliver et særligt fokusområde.  
 
Temaet for årets handicappris var ”De frivillige foreningers arbejde med handicappede/handicap- 
området” og i 2019 går prisen til UFL Klub Svendborg. Prisen overrækkes i forbindelse med et 
større arrangement i februar 2020 i Skårup Kultur- og Idrætscenter, ”Fejring af frivillighed”. 
 
 
Inge Ahl 
Formand for Handicaprådet  
Svendborg den 14. januar 2020.  


	Punkt 4 - Bilag 1 - Årsberetning 2019

