Opfølgning fra temamøde i Handicaprådet om Ny Handicappolitik
Dato: 20. marts 2019 Kl. 12 – 16:30
Sted: Himmerland Golf og Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Deltagere:
Søren Toft Hansen; Birgit Marie Graversgaard; Britta Bruun-Schmidt; Doris Lauritzen; Ella Holm Hansen;
Karina Rye Pedersen; Leif Holm Nielsen; Lisbeth Nielsen; Morten Mejdahl; Else Marie Svenstrup
Simonsen & Michael Facius Christensen.

Bilag:
Der blev på dagen præsenteret forskelligt materiale på PowerPoint. Materialet er samlet og
medsendt opfølgning fra dagen (se bilag 1).
Vesthimmerlands Kommunes Plan- og Bæredygtighedsstrategi
Britta Bruun Schmidt (BBS) præsenterede kommunens Plan- og Bæredygtighedsstrategi.
Strategien bliver det politiske pejlemærke for kommunens indsatser de kommende år, og er
således en ramme for en eventuel handicappolitik i Vesthimmerlands Kommune (VHK).
Der blev gjort opmærksom på:


At så længe strategien ikke er endelig vedtaget og tilgængelig, så kan det være
vanskeligt at forholde sig til.



At vi skal overveje rammerne for den videre proces for udarbejdelse af en eventuel
handicappolitik. Herunder hvem der skal involveres og hvordan.



At temamødet skal ses som opstart på udarbejdelse af en eventuel handicappolitik.

Hvordan skal handicappolitikken bygges op, så handicaprådet bedst gør sin
indflydelse gældende?
Søren Toft Hansen (STH) præsenterede (se bilag 1) eksempler på andre kommuners
handicappolitikker og hvordan de er bygget op. Herunder pointer fra socialministeriets
inspirationspjece til, hvordan man kan udarbejde en kommunal handicappolitik.
At drive handicappolitik uden en handicappolitik
Oplæg (se bilag 1) ved Gitte Nielsen (GN), formand for handicaprådet i Middelfart.
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. GN fortalte om, hvordan Handicaprådet i Middelfart
arbejder og søger indflydelse.
Handicaprådets vision – Hvordan vil vi gøre en forskel?
Med udgangspunkt i dagens oplæg drøftede Handicaprådet, hvordan man bedst kan gøre en
forskel.
I nedenstående tabel 1 er udarbejdet en opsamling på drøftelserne.

Tabel 1. - opsamling på drøftelserne.
Emne

Opsamling

Behov for
handicappolitik

Handicaprådet (rådet) har et fælles ønske om at arbejde mere
visionært og proaktivt. En slags forretningsorden anses, af rådet, som
en god mulighed for at kunne agere mere proaktivt, for derved at
kunne skabe gode tilbud og muligheder for kommunens handicappede
borgere. Rådet ønsker ikke umiddelbart, at der udformes en ny
handicappolitik for Vesthimmerlands Kommune.
En forretningsorden skal bidrage til at skabe tydelige rammer for
arbejdsform og samarbejde. Primært internt i rådet men også med
rådets samarbejdspartnere.

Mål for rådet og
arbejdsform til
understøttelse
heraf

Mål for rådet
En god dialog og udvikling af gode samarbejdsrelationer skal være
grundlag for rådets arbejde. Dette er uanset om dialogen er med
politikere/udvalg, forvaltning, foreninger, borgere, pårørende mv.
Rådet vil arbejde med:
1. At sikre større fokus på behovene for kommunens handicappede
borgere
2. At være handlekraftige og tænke i fremadrettede perspektiver
3. At udvælge indsatser og gå i dybden med at skabe en forandring
4. At være med til at sætte dagsorden og være opsøgende og
imødekommende
5. At agere inspirator (ikke kontrollant) og bidrage med viden hvor
denne er relevant
6. At sikre flere input fra borgere, personale, pårørende foreninger
mm. Eksempelvis ved afvikling af borgermøder og ved
inddragelse af foreninger
7. At skabe en bedre dialog med forvaltning og politikere. Herunder
tidligere involvering af rådet - og evt. indgå i økonomisk
fællesskab i udvalgte sammenhænge (dette kræver at rådet har
selvstændig økonomi til prioritering)
Arbejdsform med fokus på møder og temadage
Rådet vil have ”fingeren på pulsen” og beskæftige sig med aktuelle
emner. Det der giver mest liv er når handicaprådet er med til at sætte
dagsordenen.
Input med fokus på møder og temadage:
–

Afholdelse af temadage med/for samarbejdspartnere anses som
en god mulighed for, at rådet kan tage initiativ til at få drøftet et
specifikt emne.

–

Det skal være rådet som ”har noget på hjerte” – der skal være
formål med at invitere til og skabe fokus på, og dialog om, et
tema/emne.

Rådets virke
(uden en
handicappolitik)

–

Temadage kan planlægges i samarbejde med andre råd –
eksempelvis ældrerådet.

–

Temadage kan indledningsvist planlægges i mere faste
(halvårlige) intervaller.

–

Sundhed og nyt svømmecenter blev nævnt som nogle
umiddelbart oplagte emner til temamøder.

–

Der kan være behov for hjælp til at arrangere temadage - det
skal være nogen, der kan inspirere til at gøre tingene
anderledes.

–

På møder i rådet kunne det være relevant med en orientering
om nyt fra udvalg/forvaltning.

–

Det kunne være en mulighed at afholde faste (muligvis årlige)
møder med de forskellige udvalg.

–

Høringspunkter fylder for meget på dagsorden til rådets møder.
Rådet ønsker at minimere tidsforbruget på høringer og i stedet
arbejde for en tidligere, og mere meningsfuld involvering

Rådet arbejder naturligvis ud fra lovgrundlaget på området samt de fire
grundprincipper (ligestillingsprincippet, solidaritetsprincippet,
sektoransvarlighedsprincippet & kompensationsprincippet). Rådet
ønsker at arbejde under hensynstagen til, og med inspiration fra,
eksempelvis handicapkonventionen og Plan- og
bæredygtighedsstrategien i Vesthimmerlands Kommune.
Rådet ser potentiale i udarbejdelse af et årshjul for rådets virke og dets
opgaver. Dette kan eksempelvis bidrage til, at rådet kan agere
proaktivt i forhold til bl.a. kommunens budgetproces og ved udformning
af væsentlige strategier i kommunen – eksempelvis Plan- og
bæredygtighedsstrategien.

Videre proces

Opfølgning på temadagen drøftes på møde i rådet den 4. april 2019.
Her aftales den videre proces.

