Udkast Program Temamøde Handicaprådet om Ny
Handicappolitik
Dato: 20. marts 2019
Tid: I tidsrummet 12/12:30 – 16/16:30 (starttidspunkt kan ændre sig). Vi starter med frokost.
Sted: Himmerland Golf og Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Programmet består af fire dele. Rækkefølgen afhænger af, hvornår Gitte Nielsen fra Middelfart kan være i
Gatten (hvilket også kan have indflydelse på starttidspunkt)

1. Del: At drive handicappolitik uden en handicappolitik
Oplæg ved Gitte R.R. Nielsen, Formand for handicaprådet i Middelfart - Oplæg en halv time – spørgsmål og
debat. Varighed 1 time.
Middelfart Kommune arbejder uden politikker – heller ikke en handicappolitik. Trods det formår
Handicaprådet i Middelfart at sætte temaer på dagsordenen og arbejde proaktivt for borgere med
handicap i det politiske arbejde. Gitte fortæller, hvordan Handicaprådet i Middelfart arbejder og søger
indflydelse.
Produkt: Oplægget er en inspiration til del 2 og 4.

2. Del: Handicaprådets vision – Hvordan vil vi gøre en forskel?
Lovgrundlaget bag Handicaprådet er ”Handicapråd rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske
spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske
spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap”
Produkt: En kortfattet vision for handicaprådets arbejde. Nedfældet som et referat fra punktet og fremlagt
på næste Handicaprådsmøde.
1: Motivation og drivkraft:


En ”Runde”: Hvorfor har jeg valgt at sidde i Handicaprådet?

2: Målgruppe og repræsentation



Hvem er vores målgruppe?
Hvordan formidler jeg synspunkter mellem borgere med handicap og kommunalbestyrelsen?

3: Rådgivning i Handicappolitiske spørgsmål
Spørgsmål: Hvad der det vigtigste råd, vi vil give








Sundhedsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Familieudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget

4: Indflydelse på kommunens politik


Spørgsmål: Kan vi lade os inspirere af Handicaprådet i Middelfart. Hvordan – og hvordan ikke?

(Evt. del 3. Del: Vesthimmerlands Kommunes Plan og
Bæredygtighedsstrategi)
Oplæg ved Britta Bruun Schmidt:
Plan og Bæredygtighedsstrategien (P&D) er de øverste ledelsesmæssige og politiske sigtepunkter i
Vesthimmerlands Kommune. Derfor vil en ny handicappolitik som minimum ikke være i modstrid med P&D,
og diskussionen vil være, om den kan fungere som (en del af) visionen for Handicappolitik 2020 – 2024.

Del 4: Hvordan skal handicappolitikken bygges op, så handicaprådet
bedst gør sin indflydelse gældende?
Produkt: Under punktet beslutter Handicaprådet, hvordan den nye Handicappolitik skal bygges op, så der
kan udarbejdes en tids- og procesplan for revision af Handicappolitikken til næste Handicaprådsmøde.
4a: Præsentation af andre kommuners handicappolitikker og hvordan de er bygget op. Samt
Socialministeriets Pjece: Fra konvention til kommunal handicappolitik”.
Det centrale Handicapråd har peget på tre kommuners handicappolitik:




Brøndby Kommune
Silkeborg Kommune
Esbjerg Kommune

Handicaprådet opfordres til, at komme med alternativer til disse tre handicappolitikker.
4b: Hvilke elementer – og hvilke niveauer - skal indgå i Vesthimmerlands Kommunes Handicappolitik?
Niveau 1:
Spørgsmål: Ønskes en politik baseret på værdier (overordnede pejlemærke) og visioner (der, vi ønsker at
være).

Det kan f.eks. være FN’s Handicapkonvention, Vesthimmerlands Kommunes Plan og
Bæredygtighedsstrategi, Visionerne i den eksisterende handicappolitik (Tillid, Medborgerskab,
Uddannelse), Eksempler fra andre handicappolitikker.
Niveau 2
Spørgsmål: Ønskes visioner eller konkrete handleplaner inden for en række indsatsområder?
Indsatsområder kan være:
 I den eksisterende politik: Sundhed, Ungdom, Bosætning, Erhverv og Turisme.
 Indsatsområderne i Vesthimmerlands Kommunes Plan- og Bærdygtighedsstrategi
 Socialstyrelsen peger på, at indsatsområder typisk kan være, Tilgængelighed, Familieliv og personlig
integritet, Bolig, Uddannelse, Beskæftigelse, Kultur, fritid og sport.
 Det centrale Handicapråd har peget på 7 udfordringer i deres seneste udspil: Bevidstgørelse og
bekæmpelse af diskrimination, Retten til selvstændigt liv og at være inkluderet i samfundet, Fysisk
og digital Tilgængelighed, Lige adgang til uddannelse, Flere i arbejde, Fokus på sundhed, Mødet
med det offentlige system
Niveau 3
Spørgsmål: Skal der være konkrete handleplaner inden for hvert indsatområde?
Fra Socialstyrelsens vejledning vedr. udarbejdelse af handicappolitik: Handleplaner er forpligtende og
tydeligt angiver, angiver hvem der har ansvaret og skal synliggøre succes og opnåede mål.

Del 5: Afslutning
Handicaprådets beslutning om opbygning af den nye Handicappolitik og forventninger til tids- og
procesplan for det videre arbejde

