
 

  

 

Referat af 2. ordinære rådsmøde - Virtuelt mini Handi-
caprådsmøde den 30. april 2020 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat  

Dagsorden er godkendt.  

3. Kommende aktiviteter og mødeformer 

Corona situationen og nedlukningen af Danmark, har medført at der si-

den onsdag den 11. marts været en del aflysninger og udskydelser af 

Handicaprådets aktiviteter. Det har været nødvendigt at udskyde det år-

lige fællesmøde mellem Handicaprådet, Centerrådet og Brugerrådet, 

og der er fortsat uvist om det vil lykkes at afholde dette i år. Det årlige 

møde mellem Handicaprådet og Teknik- og Miljøudvalget er ligeledes 

udskudt, og der arbejdes på at finde ny dato for afholdelsen af dette 

møde.  

 

Nedlukningen førte ligeledes til, at Handicaprådets 2. ordinære råds-

møde, der skulle have været afholdt torsdag den 2. april blev aflyst. For 

at give en status på rådets arbejde og det handicappolitiske område un-

der coronakrisen, blev der derfor afholdt et virtuelt handicaprådsmøde 

onsdag den 30. april. For at skabe klarhed over det fremtidige rådsar-

bejde, fremgår nedenfor en gennemgang af kommende rådsaktiviteter, 

samt et indblik i drøftelserne af disse. 
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Handicaprådets høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalgets investe-

ringsforslag til budget 2021 

Den 4. maj havde Handicaprådet frist for at indsende høringssvar til Kul-

tur- og Fritidsforvaltningens investeringsforslag til budget 2021. Hø-

ringssvaret kan findes på rådets hjemmeside. 

 

Handicaprådets 3. ordinære rådsmøde 

Den 27. maj afholdes Handicaprådets 3. ordinære rådsmøde. Datoen 

for mødet fastholdes, men mødes afholdes virtuelt. På mødet deltager 

Jan Quist, der er ny borgercenterchef for udføreområdet i Borgercenter 

Handicap. Jan vil fortælle om hans stilling og hvad han ønsker at ud-

rette i denne. Yderligere deltager Mette Boskov Vedsmand, der er ansat 

i den nyoprettede vicedirektørstilling i Borgercenter Handicap. Mette vil 

fortælle om den nye struktur i Borgercenter Handicap, samt om arbej-

det som vicedirektør.  

 

På foranledning af Klaus Mygind, blev det besluttet at der på 3. ordi-

nære rådsmøde skal være et punkt på dagsordenen, om omstillinger på 

handicapområdet i forbindelse med COVID-19. Sekretariatet skal ar-

bejde på at finde en eller flere relevante personer, der på 3. rådsmøde 

kan give et indblik i, hvordan handicapområdet har håndteret Corona si-

tuationen. Dette kunne evt. være en nøgleperson fra en af handicapor-

ganisationerne. Der ønskes et indblik i, hvilke særlige udfordringer der 

har været, hvordan disse er blevet håndteret, og om man kan gøre no-

get i forhold til forebyggelse af lignende situationer. 

 

Fælles dialogmøde om økonomien på socialområdet  

Den 15. juni afholdes der fælles dialogmøde mellem Frank Jensen, Mia 

Nyegaard, Handicaprådet, Udsatterådet, Frivilligrådet og Dialogforum 

om økonomien på socialområdet. Det arbejdes på at dette møde også 

skal kunne tilbyde digitalt deltagelse, og at Janne Sander skal bidrage 

med et kort videoindlæg om de oplevede konsekvenser af besparel-

serne på socialområdet.  

 

Formålet med mødet er at drøfte, om organiseringen af økonomien på 

socialområdet er meningsfuld. På mødet er der dannet fælles front mel-

lem rådene, som i fællesskab udarbejder et skriftlige materiale om øko-

nomien på socialområdet, der argumenterer for, at socialområdet i 

mange år har været underprioriteret. Flere af medlemmerne fra borger-

repræsentationen gav udtryk for, at de i fællesskaber med brugerepræ-

sentanterne ønsker at deltage i mødet. Det er derfor besluttet, at disse 

skal inviteres til at deltage i fællesmødet, såfremt det godkendes af de 
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øvrige råd. Yderligere blev det besluttet at invitere suppleanter, hvis et 

eller flere rådsmedlemmer ikke selv har mulighed for at deltage. 

 

Handicaprådets 4. ordinære rådsmøde  

Den 12. august afholdes Handicaprådets 4. ordinære rådsmøde. Det er 

fortsat uvist, hvorvidt dette møde afholdes på normal vis eller om der 

bliver tale om et virtuelt møde. Det blev besluttet at temaet for 4. råds-

møde, skal være ensomhed blandt borgere berørt af handicapproble-

matikker. På mødet ønskes en drøftelse af, hvordan Corona har påvirket 

ensomhed blandt borgere med handicap, men også en mere generel 

drøftelse af ensomhed og isolation på handicapområdet. I forbindelse 

hermed kan man se nærmere på brugen af elektroniske hjælpemidler til 

forebyggelse af ensomhed, hvilket man flere steder har set udnyttet un-

der coronakrisen. 

 

Handicaprådets årlige konference – Midtvejsstatus på Handicappoli-

tikken 2018-2022  

Tirsdag den 27. oktober 2020 afholdes Handicaprådets årlige konfe-

rence.  

 

Konferencen afholdes i år i samarbejde med kommunens forvaltninger, 

og udgør midtvejsstatussen på Handicappolitikken 2018-2022. Midt-

vejsstatussen er et samarbejde mellem alle kommunens forvaltninger 

og Handicaprådet. Formålet med konferencen er at skabe rum for en 

drøftelse af, hvordan det går med at implementere politikken samt 

hvordan der kan arbejdes videre med at nå målsætningerne i handicap-

politikken. Derudover skal der være fokus på hvordan man kan booste 

handicappolitikken frem til 2022. I forlængelse heraf, blev det foreslået 

at drøfte beskæftigelse og uddannelse, samt samarbejde på tværs af 

forvaltninger. Det blev besluttet, at sekretariatet skal arbejde på at finde 

relevante personer, der kan belyse disse temaer.  

 

Janne Sander oplyser, at mange handicaporganisationer har aflyst alle 

møder indtil sommer, samt at nogle organisationer har aflyst alle fysiske 

møder resten af året. Borgere med handicap er særligt udsatte for smit-

tefare, hvilket Handicaprådet er nødt til at have med i overvejelserne i 

planlægningen af årets konference. 

 

4. Status på budgetproces (Laura Rosenvinge giver en opdatering) 

 

Laura Rosenvinge fortæller at Socialudvalget inden coronakrisen har 

fundet besparelser i investeringsforslag, for i alt 34 millioner kr. På trods 
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af dette, vil effektiviseringsrunden stadig finde sted, og det kan ikke ga-

ranteres at nogle af effektiviseringsforslagene ikke tages i brug.  

 

Et investeringsforslag, der medfører hyppigere opfølgninger på nogle 

bosteder er allerede vedtager. På næste Socialudvalgsmøde den 12. 

maj, skal udvalget diskutere effektivisering. Laura Rosenvinge oplyser 

om, at der i investerings- og effektiviseringsforslagene både er nogle 

hårde forslag og nogle mere ’let spiselige’ forslag.  

 

Jes Vissing Tiedemann oplyser, at der blandt ordførerne på socialområ-

det for budget 2020 arbejdes på en hjælpepakke, der skal forebygge 

ensomhed på social- og handicapområdet. Jes efterspørger i forbin-

delse hermed, nogle input, som han og Laura Rosenvinge kan tage med 

videre til Socialudvalget. Steen Stavngaard fortæller at mange borgere 

med handicap, der bor på bosted, under coronakrisen er mere isole-

rede og ensomme end under normale omstændigheder, fordi alle dag-

tilbud, aftentilbud og sportstilbud er lukket. Det bliver derfor tydelig-

gjort, hvor sørgelige og ensomme liv mange mennesker på bosteder 

har – især dem, der ikke har mulighed for at komme hjem og være hos 

deres familier under coronakrisen. Steen foreslår derfor, at man ser 

nærmere på, hvad man kan gøre, for at skabe anstændige forhold for 

denne gruppe af mennesker, så de kan få det liv andre har og gerne vil 

have. 

 

5. Input fra rådsmedlemmer  

Ingen kommentarer til dette punkt.  

 

6. Eventuelt 

Laura Rosenvinge fortæller at Socialudvalget har stort fokus på, hurtigst 

muligt, at åbne op på socialområdet igen, således at der igen i et vist 

omfang vil blive åbnet op for dagtilbud etc. I forbindelse hermed note-

rer Jes Vissing Tiedemann, at genåbningen af disse steder kompliceres 

af, at der på de enkelte dagtilbud og andre tilbud, kommer mennesker, 

der bor på mange forskellige botilbud. Åbner man op for dagtilbud-

dene, vil der således komme mange nye smittekæder på de enkelte bo-

tilbud, fordi beboerne benytter mange forskellige dagtilbud.  

 

Katrine Palsby noterer, at der i hendes forening – Autismeforeningen – 

er en undren overfor det forhold, at forvaltningen ikke skelner mellem 

fysisk- og psykisk handicap. Hun stiller derfor spørgsmålstegn ved om 

det fortsat giver mening at holde dagtilbud til mennesker med psykiske 

handicap lukkede, eftersom de ikke er ligeså udsatte som mennesker 

med fysisk handicap.  
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Janne Sander fortæller, at mange mennesker med handicap, under co-

ronakrisen er meget bekymrede og tenderende til depressive. De fryg-

ter for deres helbred og mange mennesker med handicap er blevet in-

formeret om, at de bør være i isolation i optil et år eller indtil der kom-

mer en vaccine mod COVID-19. 
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