
 

  
Dagsorden for Handicaprådets 3. ordinære rådsmøde 
den 14. juni 2022 
 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Godkendelse af referat 
3. Tema: Beskæftigelsesområdet ved Sammenslutningen af Unge 

med Handicap (SUMH) 
4. Tema: Beskæftigelsesområdet ved Beskæftigelses- og Integrations-

forvaltningen  
5. Evt. og tak for i aften til BR-repræsentanter 
6. Handicappolitikken 2023-2026 (kun deltagelse af DH-medlemmer 

af rådet) 
7. Evt.   

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Tid: 18:30 

- Fast punkt på dagsordenen. 
 

2. Godkendelse af referat 

Tid: 18:30-18:35 

- Fast punkt på dagsordenen.  
 

3. Beskæftigelsesområdet ved Sammenslutningen af Unge med 
Handicap (SUMH) 

Tid: 18:35-19:25 

Oplæg og drøftelse: Mange unge med handicap er ikke i arbejde. Det 
kan skyldes indre barrierer som lav selvtillid og manglende tiltro til egne 
evner. Ofte mangler unge med handicap også jobrelevant netværk og 
erhvervserfaring fra fritids- og studiejob. Det skyldes også ydre barrie-
rer, eksempelvis i beskæftigelsessystemet, hvor mange oplever ikke at få 
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den nødvendige hjælp. Ditte Rejnholdt Rudolfsen, sekretariatsleder i 
SUHM fortæller om hvordan SUMH arbejder for at nedbryde både in-
dre og ydre barrierer for at komme i job, herunder om projekt Ban Vejen 
for Job, hvor der især er fokus på at styrke de unges personlige me-
string. 

4. Pause  

Tid: 19:25-19:30 

5. Beskæftigelsesområdet ved Beskæftigelses- og Integrationsfor-
valtningen  

Tid: 19:30-20:15 

Oplæg og drøftelse: Indsatser og udfordringer på beskæftigelsesområ-
det præsenteres af kontorchef i BIF, Lisbet Stihøj Kristensen og medar-
bejdere. Der fortælles bl.a. om nye initiativer, der er gjort mulige i for-
bindelse med midler fra ’overførelsessagen’.  

6. Evt. og tak for i aften til BR-repræsentanterne  

Tid: 20:15-20:25 

 
7. Handicappolitikken 2023-2026 

Tid: 20:25-20:55 

Handicappolitikken udløber ved årsskiftet og skal derfor revideres. Han-
dicaprådet skal på baggrund af et tidligt udkast og et kort oplæg give in-
put til det videre arbejde med formuleringen af handicappolitikken 
2023-2026. Udkast eftersendes til DH-medlemmer af Handicaprådet. 

8. Evt. 

Tid: 20:55-21:00 

 

Bilagsoversigt  

Bilag 1: Siden sidst 

Bilag 2: Referat fra Handicaprådets 2. ordinære rådsmøde 2022 

 


