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Vi henvender os til jer, fordi vi oplever et behov for at minde jer om Handicaprådets eksistens og ikke 
mindst gøre jer opmærksomme på det potentiale, der er forbundet med at bruge Handicaprådet.

Handicaprådet er som bekendt lovpligtigt og rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål, ligesom det 
kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan 
tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som 
administrative initiativer. 

I Handicaprådet oplever vi, at vi nyder opbakning blandt mennesker med handicap, deres pårørende og de 
lokale handicaporganisationer og derfor også har en god kontakt og dialog med denne gruppe. Vi 
følger tendenser og udviklinger på det handicappolitiske område og har dermed ”fingeren på pulsen” i 
denne sammenhæng. Vi vil derfor også gerne minde om, at vi, udover den lovbestemte forpligtelse til at 
høre os i handicappolitiske spørgsmål og beslutninger, altså endnu vigtigere har en masse at byde på i 
denne sammenhæng! 

Vi kan kvalificere de beslutninger af relevans for handicapområdet og for mennesker med handicap, som 
byrådet og de politiske udvalg træffer, vi kan foreslå alternativer, vi kan udvikle beslutninger, tiltag og nye 
ideer på dette område, og vi kan hjælpe med at forklare beslutninger, truffet i Hedensted Kommune, 
overfor mennesker med handicap og deres pårørende. Vi mener derfor, at det er godt dumt, hvis man ikke 
vælger at bruge os!

Vi vil på den baggrund opfodre til, at de enkelte politiske udvalg på kommende udvalgsmøde, som et punkt 
på dagsordenen, drøfter, hvordan Handicaprådet i endnu højere grad kan blive hørt og involveret på de 
respektive udvalgs områder. Selvom vi kun har møde hver anden måned, kan formandskabet hurtigt træde 
sammen, eller vi kan indkalde til et ekstraordinært handicaprådsmøde, hvis der skulle komme en hastesag.

Vi ser i Handicaprådet frem til en tilbagemelding på disse drøftelser.

På nedenstående link kan man læse mere om Handicaprådet, se, hvem der er medlem af det og læse, 
hvordan man kommer i kontakt med os.

https://www.hedensted.dk/politik/byraad-og-udvalg/andre-udvalg,-raad-og-naevn/handicapraadet

På Handicaprådets vegne – og med ønske om godt samarbejde!

Marianne Frahm       Birgit Jakobsen
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