RAPPORT

Årsberetning 2020
Handicaprådet
‾

Handicaprådets årsberetning 2020

Side 2

Indhold
1. Forord .............................................................................................................. 3
2. Handicaprådets funktion og virke ......................................................................... 3
3. Handicaprådets møder ....................................................................................... 3
4. Generelt om handicaprådets sager ....................................................................... 4
5. Årets Handicappris ............................................................................................. 5
6. Planer for 2021 ................................................................................................. 5
7. Afslutning ......................................................................................................... 5

Handicaprådets årsberetning 2020

Side 3

1. Forord
Ringkøbing-Skjern Kommunes Handicapråd har udarbejdet årsberetning for året 2020.
Årsberetningen fremlægges for Byrådet samt alle øvrige interesserede.
Handicaprådet har arbejdet videre på deres tredje 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 mennesker med handicap i
kommunen.
Handicaprådet afholder mindst 6 møder årligt, hvilket er minimum efter rådets vedtægt.
Dog blev der i 2020 kun afholdt 5 ordinære handicaprådsmøder pga. nedluknings periode
i foråret 2020. Der blev afholdt 2 dialogmøder med Social- og Sundhedsudvalget.
Handicaprådet har haft medlemmer med til konference om den nære psykiatri, det
centrale handicapråds årsmøde og temamøde om den nye hovedlov. Men pga. diverse
restriktioner, som følge af covid-19, har der været flere møder, kurser og konferencer
som Handicaprådet tidligere har deltaget i, som i 2020 blev aflyst. Dog har medlemmer
af Handicaprådet siddet med i forskellige arbejdsgrupper omkring b.la. Projekt Soltra og
Kommissorium for Tværgående samarbejde om overgange for borgere med handicap
m.f.
Handicaprådets dagsorden bliver udarbejdet af sekretariatet for 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 materiale til
høringssvar bliver fremsendt til formanden eller optaget af dagsordenen, hvorefter
formanden udarbejder det endelige høringssvar. Disse bliver sendt i mailhøring ved
resten af rådets medlemmer eller behandlet på et efterfølgende Handicapråds møde.

3. Handicaprådets møder
Handicaprådet har i 2020 afholdt 5 møder i månederne januar, juni, september, oktober
og december. 2 møder blev afviklet på Rødkløvervej i Ringkøbing og de øvrige 3 møder
blev afholdt som virtuelle møder. Der har været afholdt to fællesmøder mellem Social- og
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Sundhedsudvalget og Handicaprådet i juni og november. Disse blev afholdt som virtuelle
møder.
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.

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 2021-2022, Udviklingsstrategi og Styringsaftale
Budget 2021 - 2024
Handicapprisen 2020

Handicaprådet har løbende arbejdet med handicappolitikkens tre målsætninger som
overgange, fælleskaber og beskæftigelse som enten temaer eller
opmærksomhedspunkter på årets møder. Samt Covid-19 situationens udvikling,
indvirkning, betydning og tiltag er blevet fulgt på alle handicaprådsmøder siden
pandemiens start i marts måned 2020.
Der er i 2020 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 over af forslag til ændringer i organiseringer, samarbejde og
økonomistyring på det specialiserede område i Dagtilbud og Undervisning.



Høringssvar over beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103.



Høringssvar over høring af statistik over magtanvendelser i 2019.



Høringssvar over forslag til udviklingsområder for rammeaftale 2021-2022 på det
sociale område.



Høringssvar over handleplan for nedbringelse af merforbrug.



Høringssvar over socialtilsyn 2019 – kommunale tilbud inden for fagområdet
Handicap og Psykiatri.



Høringssvar vedr. Tilsyn, Styrelsen for patientsikkerhed 2019.



Høringssvar over afgørelser i klagesager vedrørende kommunernes afgørelser på
Social- og beskæftigelsesområdet for 2019.



Høringssvar over Priorgården.



Høringssvar over Byrådets budgetforslag 2021-2024.
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Høringssvar over proces for godkendelse af Sundhed og Omsorgs
kvalitetsstandarter.



Høringssvar til analyse af behovet og forslag til fremtidig organisering af
aflastningspladser i Ringkøbing-Skjern kommune.

5. Årets Handicappris
Handicapprisen uddeles hvert år til en person, en personkreds, en gruppe, en
organisation eller en virksomhed, der som frivillige eller professionelt som har arbejdet
for lige muligheder for mennesker med handicap. Rådet har fortsat haft fokus på
styrkelsen af beskæftigelse for mennesker med handicap, og Handicaprådet har derfor
igen i 2020 valgt at indstille en virksomhed til årets Handicappris. Handicapprisen gik
derfor i 2020 til dagligvarebutikken Let-Køb i Fjelstervang. Prisen blev pga.
forsamlingsforbuddet overrakt af Formanden for Handicaprådet til bestyreren Vinni
Lohmann i butikken den 3. december 2020.

6. Planer for 2021
Handicaprådet har drøftet planlægningen for 2021 og herunder besluttet, at fastholde
mødefrekvensen til 6 møder, men vil samtidig være opmærksom på mulighederne for at
afholde ekstraordinære møder, når der opstår et konkret behov. Handicaprådet vil
endvidere løbende afholde møder med Social- og Sundhedsudvalget og evt. Ældrerådet
for at samarbejde om sager med fælles berøringsflader.
På hvert møde vil kun være et tema eller et oplæg til debat for at overholde
mødetidspunkterne og give plads til de enkelte sager. 1 gang årligt afholdes et af
Handicaprådets møder på et af kommunens tilbud med mulighed for input eller oplæg fra
det tilbud, hvor mødet bliver afholdt. Handicaprådet vil fortsat arbejde ud fra b.la
Handicappolitikkens tre målsætninger for at forbedre forholdene for mennesker med
handicap i kommunen.

7. Afslutning
Året 2020 har været præget af et meget anderledes år, hvor Covid-19 resulterede i
hårde nedlukninger og overbelastede sundhedssystemer hvor mennesker og særligt
udsatte blev hårdt ramt. Corona-pandemien har præget hele samfundet og hverdagen
har siden marts måned påvirket alle og i særdeleshed de svage borgergrupper. Det har
betydet store forandringer, udfordringer og afsavn for den enkelte.
Nedlukningen har generelt haft store konsekvenser for mange af de borgere, som
Handicaprådet repræsenterer, i forhold til deres mentale helbred som følge af
udelukkelse fra de sociale fælleskaber, som de normalt færdes i og det er yderst vigtigt
for Handicaprådet på sigt, at have fokus på b.la social mistrivsel og ensomhedsstrategier
som følge af Covid-19.
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Med udligningsreformen har det været muligt for byrådet at øge velfærden i kommunen
og bl.a. tilføre Handicap og Psykiatri 20 millioner kr. til et forventet merforbrug i 2021.
Puljen reduceres dog over årene og vil blive udlignet i 2024 på trods af, at der er en
forventet øget stigning i tilgangen af borgere til Handicap og Psykiatri. Så Handicaprådet
vil have et skærpet fokus på, hvordan der kan arbejdes med fleksible løsninger på tværs
af fagområderne, uden at det går ud over kvaliteten i opgaverne, så mennesker med
handicap og andre svage borgere ikke rammes af disse kommende økonomiske
nedskæringer.

