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Handicaprådet – status 2019 
 
Til brug for udarbejdelse af Handicaprådets årsberetning for 2019. 
  
Handicaprådet har i 2019 afholdt 6 ordinære møder, og har herudover deltaget i DCHs årsmøde, 
rådenes dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget samt Dialogmøde med Byrådet omkring 
Handicappolitikken.  
 
22. januar 2019 Ordinært møde 

 Høring vedrørende kvalitetsstandard og håndbog for BPA 
 Årsberetning 2018 
 Årshjul 2019 

 
5. februar 2019 DCHs årsmøde 

 
12. marts 2019 Ordinært møde 

 Høring vedr. ministermål 6 
 Høring vedr. beretning om magtanvendelse på sociale tilbud 
 Planlægning af Handicapprisen 2019 (tema mv.) 
 Gennemgange af de økonomiske sammenhænge på området 
 Orientering om sagsbehandlingstider 

 
4. juni 2019 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget vedr. budget 

 
22. maj 2019 Ordinært møde 

 Høring vedr. genbrugshjælpemidler 
 Høring vedr. tilsyn på Svendborg Kommunes sociale tilbud 
 Orientering fra projekt Liv i Min By 
 Orientering om sagsbehandlingstider ift. handicapbiler 

 
15. august 2019 Ordinært møde 

 Høring vedr. overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige 
læringsmiljøer 

 Høring vedr. justering af struktur/ændring af 
ressourcetildelingsmodel 

 Høring vedr. ankestatistik på Socialområdet 2018 
 Planlægning af det årlige dialogmøde med Byrådet (tema mv.) 
 Orientering fra Borgerservice (flytning) 
 Orientering om nyt udredningsværktøj på børn og ungeområdet 
 Planlægning af Handicapprisen 2019 (tidsplan mv.) 
 Orientering/status vedr. Landsstævne 2021 

 
3. oktober 2019 Ordinært møde 

 Høring vedr. tilsyn på Svendborg Kommunes sociale tilbud 
 Præsentation af borgerrådgiver 
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 Synlighedsarrangement 2020 
 Orientering om sundhedsaftalen og den styrkede indsats på 

hjerneskadeområdet 
 Mødeplan 2020 samt årshjul 2020 

 
14. november 2019 
 

Dialogmøde med repræsentanter fra Byrådet, hvor der gøres status 
over Handicappolitikken. Byrådet, Handicaprådet og administrationen 
orienteres om de initiativer de enkelte sektorer har sat i værk på 
Handicapområdet. Desuden drøftes ideer til nye tiltag for det kommende 
år. 
 

27. november 2019 Ordinært møde 
 Høring vedr. kropsbårne hjælpemidler 
 Høring vedr. Beskæftigelsesplan 2020 
 Præsentation af Naturamas byggeri 
 Opfølgning på dialogmødet med Byrådet 
 Beslutning om modtager af årets Handicappris 2019 
 Svendborg Kommunes indsatser i forhold til at få handicappede i 

uddannelse og job 
 

 
 
Handicapprisen for 2019 uddeles i februar 2020 ved et større arrangement ”Fejring af 
Frivilligheden”.
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