2016

Handicaprådets sammensætning
Handicaprådet følger den kommunale valgperiode. Det er Danske Handicaporganisationer der
indstiller til Byrådet, hvilke organisationsrepræsentanter de ønsker som medlemmer og
suppleanter i Handicaprådet.
I oktober 2016 udtrådte Steen Sommermark og Gitte Erichsen tiltrådte i stedet. Merete Pedersen
var sygemeldt i de sidste måneder af 2016, hvorfor Agnes Nielsen som suppleant har trådt til.
Desværre gik Merete Pedersen bort februar 2017 efter 4 måneders sygdom og herefter er Agnes
fast medlem af Handicaprådet den resterende valgperiode.
Handicaprådet i Slagelse Kommune havde ved udgangen af 2016 følgende sammensætning:
7 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer:
Ole Andersen (Formand)
Jan Friis
Susanne Margrethe Jensen
Agnes Munkhøj Nielsen
Gitte Erichsen
Irene Jensen
Arne Vodstrup

LEV
Dansk Blindesamfund
Diabetesforeningen
Høreforeningen
Dansk Epilepsiforening
Scleroseforeningen
SIND

5 medlemmer udpeget af Slagelse Byråd:
Jørgen Andersen (Næstformand)
Frederik Pedersen
Tonny Borgstrøm
Anders Koefoed
Kurt Rasmussen

Handicap- og Psykiatriudvalget
Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget
Uddannelsesudvalget
Handicap- og Psykiatriudvalget
Sundheds- og Seniorudvalget

2 medlemmer udpeget af direktionen:
Thomas Knudsen
Flemming Kortsen

Centerchef Handicap og Psykiatri
Centerchef Teknik og Miljø

Sekretariat:
Brita Bjerggren Jensen
Anders Jensen

Specialist
Udviklingskonsulent
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2. Handicaprådets arbejde
Formålet med Handicaprådet er at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Handicaprådet
kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap, samt formidle
synspunkter mellem borgere og Byrådet om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede.
Handicaprådets opgaver:
 Rådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag
til såvel politiske som administrative initiativer
 Byrådet skal høre rådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap
 Rådet beskæftiger sig med alle spørgsmål vedr. handicappede på tværs af sektorer
 Rådet kan tage kontakt med andre handicapråd eller andre organisationer m.v.
 Rådet kan tage kontakt til Det centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra
et landsdækkende perspektiv
 Rådet udarbejder en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og indsatsområder,
dels for det kommende års arbejde, dels for hele rådets funktionsperiode
 Rådet kan ikke behandle spørgsmål om enkelte personers forhold, herunder
personalesager eller konkrete klagesager
 Rådet fastlægger selv sin forretningsorden
Af rådets vedtægter fremgår det, at Byrådet har mulighed for at tilføje andre opgaver, hvis det
vurderes at være hensigtsmæssigt.

3. Handicaprådets mødevirksomhed i 2016
Handicaprådet har i 2016:
 afholdt 7 ordinære møder
 deltaget i arbejdsgruppe vedr. tilrettelæggelse af den internationale Handicapdag og
Handicappris
 deltaget i dialogmøde med Handicap og Psykiatriudvalget i forbindelse med budget 2017 –
2020
 afholdt arrangement den 5. december 2016 i forbindelse med overrækkelse af årets
Handicappris
Organisationsrepræsentanterne har holdt formøde fra kl. 15.00-16.00, og Handicaprådsmøderne
er holdt i tidsrummet fra kl. 16.00-18.00 m.m. andet er aftalt.
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Handicaprådet har på møderne i 2016 behandlet:
 Sager sendt i Høring eller til udtalelse
 Orienteringssager og efterretningssager
 Beslutningssager og drøftelser
 Fokusområder for rådet
Handicaprådet har i 2016 fortsat været repræsenteret i:
 Busborgergruppen
 Arbejdsgruppen vedr. byfornyelse i Korsør - ”Solens plads”
 Indstillingsgruppen vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde efter serviceloven § 18-midler

4. Særlige temaer for rådets arbejde og møder i 2016
I forbindelse med tilrettelæggelse af rådets arbejde for 2016, udvalgte Handicaprådet fem temaer
som de ønskede uddybet på rådets møder.
De fem temaer var:
 Tema om Hjælpemidler
 Indsatsen på Misbrugsområdet
 Tema om tilgængelighed – herunder tilgængelighedsvurderinger
 Tema om udfordringer i Serviceloven – landsdækkende tendenser
 Et Handicapråd der gør en forskel
Nedenfor gennemgås kort fra Handicaprådets behandling af temaer.

Hjælpemidler og Velfærdsteknologi den 15. marts 2016

Den 15. marts 2016 blev Handicaprådet orienteret om udmøntningen af den tilrettede model for
den Velfærdsteknologiske Investeringsbank.
Den Velfærdsteknologiske Investeringsbank blev etableret med det formål at give borgerne gavn
af nye velfærdsteknologiske løsninger, der kan styrke livskvaliteten i hverdagen.
Investeringsbanken er således tænkt som et redskab til at understøtte og lette de kommunale
virksomheders arbejde med at indføre mere velfærdsteknologi til gavn for borgerne – og til dels
også medarbejderne.
Administrationen vurderede, at den tilrettede model for Velfærdsteknologiske Investeringsbank
giver bedre muligheder for at understøtte virksomhederne i deres arbejde med velfærdsteknologi
til gavn for borgerne. Den tilrettede model sikrer incitamentet for virksomhederne til at søge
midler, og der vil altid være penge i banken til løbende udmøntning.
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Indsatsen på Misbrugsområdet den 26. april 2016

Den 26. april 2016 blev Handicaprådet orienterede centerleder Lena Andersen om
Rusmiddelcenter Slagelses tilbud, samt om udviklingstendenser på området.
Alvorlig sygdom kan for mange mennesker medføre alvorlige forandringer i tilværelsen. Det kan
være tab af færdigheder, job og evt. familie. For nogle kan det medføre et begyndende misbrug.
Handicaprådet ønskede derfor en orientering om Rusmiddelcentrets tilbud og muligheder.

Tilgængelighed afholdt den 14. juni 2016
I 2015 deltog en arbejdsgruppe fra Handicaprådet rådgiverende ved udarbejdelse af en nye
turistguide for kørestolsbrugere. I 2016 har Handicaprådet fortsat beskæftiget sig med temaet
tilgængelighed. Den 14. juni 2016 afholdtes et oplæg om tilgængelighed.
Først i programmet holdte afdelingsleder i Natur, Vej og Trafik Christian Schou Rasmussen et
oplæg om anvendelse af Tilgængelighedspulje 2016, tilgængelighedsvurderinger samt om
Uddannelse af tilgængelighedsrevisorer.
Rådet blev bekendt med, at tilgængelighedsrevisorer forventes uddannet primo 2017.
Der udarbejdes prisoverslag på de foreslåede initiativer til anvendelse af tilgængelighedspuljen
2016, som Handicaprådet vil drøfte på et senere tidspunkt.
Efterfølgende var der et oplæg fra afdelingsleder byggeri Jens Bendix om byggetilladelser og
dispensation i forhold til handicaptilgængelighed
I den efterfølgende debat præciseres de handlemuligheder Danske Handicaporganisationer og
medlemsorganisationer heraf har i forhold til kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende
handicapforhold i.h.t. til byggelovens § 23 stk. 3.
Handicaprådet ønskede i den forbindelse, at påpege behovet for tilgængelige spisesteder i
Slagelse bymidte.
Derefter fulgte et oplæg om tilgængelighed i kommunale ejendomme. Dette oplæg blev holdt af
centerchef for kommunale ejendomme, Flemming Birger Larsen
Der var ikke afsat et særskilt budget til tilgængelighed i kommunale ejendomme, og derfor var der
ikke en decideret tilgængelighedsindsats for de kommunale bygninger.
Tilgængelighed indgik og indgår fortsat, derfor i det generelle arbejde med kommunens bygninger
i forbindelse med ombygninger eller tilbygninger.
Gennem kommunens nye Ejendomsstrategi, arbejder Slagelse Kommune målrettet på, at
optimere og modernisere kommunens ejendomsmasse.
En del af Ejendomsstrategien handler om at ”fortætte” brugen af kommunens bygninger. Det vil
sige, at få udpeget de bygninger der skal satses på i fremtiden og få dem moderniseret til en
tidssvarende standard.
Tilgængelighed indgår i høj grad i vurderingen af, hvilke bygninger der skal bibeholdes og udvikles.
Optimering og modernisering af kommunens ejendomsmasse er en langsigtet indsats.
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Sidst, men ikke mindst var der et oplæg om APP-værksted – herunder mulighed for projekt
Tilgængelighedsplan, der blev holdt af Adam Holst og Johannes Patursson.
Handicaprådet blev inviteret til at deltage i den officielle indvielse af tilbuddet d. 27. juni 2016.
Et meget spændende initiativ, som Handicaprådet ønskede løbende at følge med i. Samtidig ser
rådet at tilbuddet har et stort potentiale i forhold til samarbejde med andre fagforvaltninger som
fx Center for Sundhed og Omsorg og Kultur og Fritid.
Gennem året fik Handicaprådet ikke arbejdet med temaerne om udfordringer i Serviceloven og et
Handicapråd der gør en forskel. Dette forventes at blive arbejdet med i 2017.

4. Høringer i 2016
Handicaprådet har i 2016 behandlet følgende høringssager:









Høring af kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015.
Høring vedrørende Tilsynspolitik 2016 for Frit Valg iht. §§83 og 83a.
Høring vedrørende Kvalitetsstandard 2016 for personlig og praktisk hjælp, samt
madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje.
Behandling af høringssag vedrørende reduktion af serviceniveauet for aflastning til
handicappede børn og unge.
Høring vedrørende forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.
Høring vedrørende udbud af ortopædisk fodtøj.
Høring vedrørende Budget 2017 - 2020 1. høringsrunde
Høring vedrørende Budget 2017 – 2020 2. høringsrunde

Statistik vedr. høringssager:
2012

7 høringssager

2013

21 høringssager

2014

22 høringssager

2015

17 høringssager

2016

8 høringssager
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6. Handicappris 2016.
I 2016 blev Handicapprisen uddelt for 8. gang, og ekstraordinært uddelt til to lokale virksomheder
– REMA 1000 på Tårnborgvej i Korsør og Frellsen Chokolade i Vestsjællands centeret. Begge havde
gjort en indsats for, at handicappede har fået en god oplevelse i deres butikker.
I forbindelse med uddelingen udtalte formanden for Handicaprådet til pressen:
- Vi har fokus på hvordan og hvorvidt butikker tager hensyn til borgere med handicap. Mange
butikker har ikke gjort sig de overvejelser, og derfor sætter vi fokus på at borgere med handicap
også gerne vil have en god oplevelse i butikkerne, siger Ole Andersen, formand for Handicaprådet.
Begge butikker fik prisen, fordi deres ledelser havde talt med medarbejderne om, hvordan de
kunne give borgere med handicap en god oplevelse. Det kræver nemlig typisk ikke så meget ud
over at være bevidste om, at kunderne nogle gange skal have lidt mere eller lidt anderledes hjælp.
Begge var glade for prisen og fremhævede i en pressemeddelelse:
- Vi er meget stolte over at vinde prisen. Vi forsøger, at give alle vores kunder en god oplevelse i
butikken, og derfor taler vi med vores medarbejdere om det vigtige i at hjælpe kunderne, hvis de
har brug for det, siger butiksansvarlig Louise Borring fra Frellsens i Vestsjællandscentret.
- Vi er meget glade for prisen og der skal lyde en stor tak til de dygtige medarbejdere, der hver dag
yder deres bedste, så alle kunder føler sig trygge. Vi har en fantastisk stemning i vores butik, som
gør, at alle kunder føler sig velkomne og gerne hjælper hinanden, hvis behovet opstår, siger Jørgen
Nordtorp, købmand i REMA 1000, der bl.a. kan fortælle, at alle REMA 1000-butikker i Danmark er
blevet demensvenlige efter et landsdækkende samarbejde med Alzheimerforeningen.
I forbindelse med uddelingen udtalte Anders Koefoed (V), udvalgsformand for handicap og
psykiatriudvalget til pressen:
- Det er vigtigt, at vi tænker over at nogle borgere måske engang i mellem har brug lidt ekstra
hjælp. Butikkerne er generelt rigtig gode til det, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan belønne et
par af vores butikker for den indsats, de har gjort. Og så vil jeg da samtidig opfordre andre
virksomheder til at overveje, hvordan de servicerer vores borgere med handicap, siger Anders
Koefoed (V), udvalgsformand for handicap og psykiatriudvalget.
Uddelingen blev dækket af forskellige medier, bl.a. TV Øst og lokalaviserne. I forbindelse med en
evaluering af uddelingen fremhævede Handicaprådet, at der var fin dækning af pressen og at
modtagerne satte pris på opmærksomheden.

7

7. Udfordringer 2017
I forbindelse med tilrettelæggelse af året mødeaktivitet, har Handicaprådet besluttet, at udvælge
temaer som de finder særlig aktuelle, at sætte fokus på i det kommende år.
Handicaprådet har valgt følgende temaer for 2017:

Et Handicapråd der gør en forskel
Rådets besluttede at der skal være et fokus på at løfte Handicaprådet synlighed i forhold til de
overordnede politiske temaer i forhold til målgrupper Rådet repræsenterer. Rådet besluttede
derfor at der i første halvdel af 2017 skal være en proces som sætter fokus på "Et Handicapråd
som gør en forskel". Processen skal komme rundt om såvel struktur, indhold som sammensætning,
således at der dannes stærkt arbejdsfundament for den næste valgperiode.
Overordnet er der 3 strenge omkring Handicaprådet vil se på:
Handicaprådets opgaver
· Hvad skal Handicaprådet – hvad er indholdet i opgaverne?
· Sektoransvar og main-streaming af Handicapområdet
· Synlighed i hver enkelt sektor/fagområdet i kommunen
· Synlighed i forhold til omverdenen/borgerne
Handicaprådets rammer
· Vedtægter og forretningsorden
· Sekretariatsbistand
Handicaprådets sammensætning og interne samarbejde
· Hvem
· Arbejdsform/fordeling af opgaver

Tema om udfordringer i Serviceloven
Handicaprådet ønskede, at der skal følges op på de planlagte ændringer i serviceloven, hvilket var
et tema, som ikke blev nået i 2016.
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