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1. Forord
Ringkøbing-Skjern Kommunes Handicapråd har udarbejdet årsberetning for året 2019.
Årsberetningen fremlægges for Byrådet samt alle øvrige interesserede.
Handicaprådet har arbejdet videre på deres andet år i byrådsperioden 2018-2021 med de
samme medlemmer af rådet, som er udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune (3
fagchefer og 2 politikere) som blandt de (5), der er udpeget af Danske
Handicaporganisationer (DH).
Formanden er valgt blandt rådets DH medlemmer, medens næstformanden er valgt
blandt de kommunalt udpegede politikere.
Handicaprådet bliver løbende hørt og afgiver høringssvar i forskellige markante
sagsforløb på handicapområdet.

2. Handicaprådets funktion og virke
Handicaprådet er nedsat i overensstemmelse med Lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område. Rådets virke indebærer en rådgivende funktion i
forhold til Byrådet i sager, som vedrører forhold for handicappede borgere.
Handicaprådet afholder mindst 6 møder årligt, hvilket er minimum efter rådets vedtægt.
I 2019 er der afholdt 7 møder inkl. et dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget.
Handicaprådet har endvidere i 2019 deltaget i diverse udvalg til b.la udarbejdelse af
ældrepolitik, sundhedspolitik, handicappolitik, boliganalyse og ved deltagelse af KKR
konference omkring den nære psykiatri, VISO konference og det centrale handicapråds
årsmøde.
Handicaprådets dagsorden bliver udarbejdet af sekretariatet i Handicap og Psykiatri i
samarbejde med Handicaprådets formand og næstformand. Møderne ledes af formanden
og under dennes fravær af næstformanden.
En behandlingsform for udarbejdelse af høringssvar er fortsat, at høringssvar er
fremsendt til formanden eller optaget på dagsordenen, hvorefter formanden udarbejder
et udkast til høringssvar. Dette er sendt i mailhøring eller behandlet på et efterfølgende
møde.

3. Handicaprådets møder
Handicaprådet har i 2019 afholdt 7 møder i månederne februar, marts, maj, juni, juli,
september, november og december. Alle 7 møder er afviklet på Rødkløvervej i
Ringkøbing. Samt der har været afholdt et fællesmøde mellem SSU og HR i april.
Handicaprådet har endvidere nedsat et Tilgængelighedsudvalg. Dette udvalg er
sammensat af Handicaprådet. Udvalget arbejder tæt sammen med forvaltningen om
tiltag i forbindelse med tilgængelighed i kommunen, herunder om kommunens planer for
renoveringer og nyetableringer.
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4. Generelt om handicaprådets sager
Handicaprådets dagsorden indeholder til hvert møde en række faste punkter. Af disse
kan nævnes orienteringspunkter fra formanden, fagcheferne samt de politiske udvalg.
Endvidere orienteringspunkter fra rådets faste udvalg – Tilgængelighedsudvalget.
En del af de sager, som optager Handicaprådet, følger af nogle forud fastlagte sagsforløb
og terminer. Dette gælder:
Rammeaftale 2019-2020, Udviklingsstrategi og Styringsaftale
Budget 2019 - 2022
Handicappris 2019

Der er i 2019 forelagt en række sager i Handicaprådet bl.a. med opfordring til at afgive
høringssvar. Det har rådet gjort bl.a. i en del af følgende sager:
 Høringssvar vedr. forslag til ældrepolitikken
 Høringssvar vedr. forslag til sundhedspolitikken
 Høringssvar vedr. beskæftigelsesudvalgets forslag til budgetlægning for 20202023
 Høringssvar vedr. socialtilsyn 2018 – kommunale tilbud indenfor Handicap og
Psykiatri.
 Høringssvar vedr. tilsyn på private tilbud inden for Handicap og Psykiatri i 2018
 Høringssvar vedr. aftaler på genbrugshjælpemidler
 Høringssvar vedr. Handicap og Psykiatris forslag til budgetlægning for 2020-2023
 Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budgetlægning for 20202023
 Høringssvar vedr. Sundhed og Omsorgs forslag til budgetlægning for 2020-2023
 Høringssvar vedr. etablering af uvisiterede tilbud i RKSK
 Høringssvar vedr. ændring i ydelsespakkerne på bostøtteområdet
 Høringssvar vedr. beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103
 Høringssvar vedr. Byrådets budgetkonference – budgetforslag for 2020-2023

5. Årets Handicappris
Handicapprisen uddeles til en person, en personkreds, en gruppe, en organisation eller
en virksomhed, der som frivillige eller professionelt har arbejdet for lige muligheder for
mennesker med handicap. Rådet har fortsat arbejdet med Beskæftigelsesministerens mål
om flere med handicap i job, og har indgået samarbejde med Beskæftigelsesudvalget for
fortsat at have fokus på beskæftigelse og virksomheder, og derfor igen i år valgt at
indstille en virksomhed til Handicapprisen.
Årets Handicappris gik i 2019 til VM Tarm A/S. Prisen blev uddelt samtidig med
Frivillighedsprisen ved et frivillig arrangement den 26. november 2019 på Dejbjerglund
efterskole.

6. Planer for 2020
Handicaprådet har drøftet planlægningen for 2020 og herunder besluttet, at fastholde
mødefrekvensen til 6 møder, men samtidig være opmærksom på mulighederne for at
afholde ekstraordinære møder, når der opstår et konkret behov.
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7. Afslutning
Året 2019 har igen været et år, der har været præget af økonomiske krav, pga. de
statslige udligningsordninger, som har betydet store besparelser frem til 2023, hvilket
har medført besparelser også i kernevelfærden. Det på trods af at udligningsordningen
havde til hensigt at sikre, at alle kommuner kunne levere en nogenlunde ens service.
Samtidig har der været et ønske om, at opretholde/ udvikle de bedst mulige
løsningsforslag inden for de skærpede økonomiske rammer.
Der er imidlertid generelt en god forståelse for, at selvom de økonomiske krav er
skærpede og fortsat vil være under skærpet fokus, så er det nødvendigt at se både
objektivt og konstruktivt på, hvorledes mennesker med funktionsnedsættelser og deres
familier kan få den rette hjælp.
Erkendelsen indeholder dog også, at borgere med handicaps og andre svage borgere
rammes hårdt af de stramninger, som er blevet og desværre også fremtidigt forventes
gennemført.

