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Handicaprådets årsberetning 2019
I 2019 har det været en udskiftning i Handicaprådet.
I efteråret ønskede Poul Poulsen (B) at udtræde af Handicaprådet. Karin Christiansen (V) erstatter Poul Poulsens plads og Uddannelse Børn og Familie er nu repræsenteret i Handicaprådet.
Handicaprådet har afholdt 7 møder i 2019
Afgivet 18 høringssvar:
1. Kvalitetsstander på Social og Sundhedsområdet
2. Vision 2030 – Med Vilje og Hjerte
3. Vedr. kommende udbud af kørestole
4. Kvalitetsstandarder efter SEL §97 og SEL §100
5. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp + afløsning eller aflastning for
voksenområdet
6. Råderumsbudget 2020-2023 – Miljø, Teknik og Plan
7. Råderumsbudget 2020-2023 – Uddannelse, Børn og Familie
8. Råderumskatalog – Budget 2020-2023 – By, Land og Kultur
9. Råderumskatalog 2020-2023 – Social og Sundhed
10. Råderumsblok R02 – Beskæftigelse, Erhverv og Kultur
11. Råderumsblok R08 og R09 – Miljø, Teknik og Plan
12. Telekørsel
13. Genbrugshjælpemidler
14. Ny fælles ejendomsadministration
15. Konklusioner fra Socialtilsyn Syds seneste tilsynsrapporter 2018/19 vedr. Assens Kommunes tilbud på socialområdet
16. Sundhedspolitik for Assens Kommune ”Fra Modvilje til Mod og Vilje”
17. Kvalitetsstandard ambulant behandling af alkoholmisbrug (voksne) jf. Sundhedsloven
§141 og Kvalitetsstandard Ambulant stofmisbrugsbehandling (voksne) jf. Servicelovens
§101 og Sundhedslovens §142
18. Assens Kommunes budget 2020-2023 – høring af beslutningsblokke
Byggesager:
Handicaprådet har modtaget en enkel ansøgning om dispensation vedrørende handicaptoilet,
dette kunne Handicaprådet ikke anbefale.
Derudover har Handicaprådet har haft besøg af Tea Holm fra Teknisk afdeling, som har orienteret om sagsbehandling omkring byggesager.

Deltagelse i årsmøde og forårsmesse
Der var god opbakning til Det Centrale Handicapråds årsmøde, som blev afholdt den 5. februar
2019 på Nyborg Strand, hvor temaet var ”Hvordan former vi fremtidens handicappolitik”.
Handicaprådet deltog den 3. marts 2019 med en stand ved Forårsmessen i Arena Assens
Valg
Der har i 2019 været afholdt 2 valg – til EU og Folketinget
Handicaprådet er blevet hørt i forbindelse med tilgængeligheden på valgstederne
Flere handicappede i job og uddannelse - fokusområder
Handicaprådet har arbejdet og arbejder fortsat med emnet ”Flere handicappede i job og uddannelse”. Arbejdsgruppen planlagde et fyraftenmøde på Kompasset den 13. maj 2019. Der var desværre ikke den store tilslutning til arrangementet og det blev derfor aflyst. Det blev besluttet at
forsøge igen i foråret. Arrangementet afholdes den 20. april 2020 på kompasset i Assens
Handicaprådet besluttede i 2019 følgende fokusområder:
 Flere handicappede i job og uddannelse
 Øget tilgængelighed for personer med handicap
 Fokus på teknologi og etik
 Synliggørelse af de enkelte målgrupper
Synlighed
Handicaprådet vil være mere synlig og vil derfor tage kontakt til Lokalrådene i kommunen for et
samarbejde. Der er udarbejdet en skrivelse, som bliver rundsendt til Lokalrådene.
Handicaprådet har fået sin egen Facebookside, hvor relevante ting vil blive synliggjort. Siden
blev offentlig i forbindelse med årsskiftet og fungere som en informationskanal.
Task Force
Task Force – styrk kvalitet i sagsbehandlingen på voksenområdet og børnehandicap.
Medlemmer af Handicaprådet blev inviteret til interview med Socialstyrelsens Task Force på
børnehandicap. Der deltog 5 medlemmer fra Handicaprådet, hvor der blev givet svar på de stillede spørgsmål.
Handicapprisen
Handicapprisen blev igen i år uddelt på den fælles foreningsaften, som fandt sted den 1. november 2019 i Assens Arena. Der var 1 indstilling og prisen gik til Lindebjergs Venner for deres arbejde med at give beboerne nogle gode oplevelser.
Diverse statistikker og orientering
Handicaprådet har haft drøftelse af ankestatistikker, som administrationen har givet svar og orientering om.
Der har været orientering om magtanvendelse på social- og ældreområdet 2016-18.
Der har været inviteret fagpersoner til møderne i Handicaprådet, hvor der er blevet givet orientering om igangværende projekter.
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Derudover har der deltager personale fra forkellige afdeinger, som har givet orientering om forskellige punkter, som har været på dagsorden.
Handicaprådet er meget taknemmelig for deltagelsen.
Handicaprådets fokuspunkter
Handicaprådets fokus nu og i fremtiden vil være god sagsbehandling, tilgængelighed, rehabilitering, børn og handicap herunder ledsagelse, job og arbejdsmarked og transportforholdene i Assens kommune

På Handicaprådets vegne
Ingrid Rasmussen
Formand
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