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Kære Thomas Adelskov
Det Centrale Handicapråd har drøftet jeres udspil, ”Fælles om fremtidens socialpolitik”.
Vi vil gerne rose udspillets tilgang til rehabilitering på området. Det er vigtigt med en fælles
forståelse af begrebet, og her er udspillet et godt udgangspunkt for dialog.
Det er positivt, at udspillet har fokus på udvikling af samarbejdet på tværs af sektorer til
gavn for borgerne, og at der i den forbindelse er en understregning af, at budgetansvar ikke
må være en forhindring for en sammenhængende indsats.
Vi mener, det er vigtigt, at I fastholder ambitionerne om også at styrke indsatsen for mennesker, hvor uddannelse og/eller arbejde ikke er målet for indsatsen, og vi vil opfordre til,
at livskvalitet som måleparameter bliver tænkt med ind i det videre arbejde med udspillets
anbefalinger om forskning og dokumentation.
De kommunale handicapråd er en meget relevant aktør på området. Det er vigtigt, at kommunerne arbejder konstruktivt med at inddrage handicaprådene også i den konkrete politikudformning og de svære prioriteringsspørgsmål. Derfor er det godt, at rådene er nævnt i
udspillet.
Det Centrale Handicapråds GAP-analyse af kontakt og dialog mellem borgere med handicap
og kommunale fagpersoner viste en stor forskel på borgeres og professionelles vurdering af
kontakten, og viste også, at borgerne vurderede kontakten til kommunen lavt på alle parametre. I rådet ser vi dette som et tegn på manglende tillid i relationen, og vi tror på, at et
godt samarbejde i de kommunale handicapråd vil være en del af løsningen på den problemstilling. Derfor ser vi meget frem til at samarbejde med KL og DH om i fællesskab at
udvikle inspiration og støtte til de nye råd, som udpeges efter kommunalvalget.
Til sidst vil jeg nævne, at rådet er bekymret over den udvikling i antallet af personer med
udvalgte psykiatriske diagnoser, som fremgår af udspillet. Vi er meget interesserede i at
høre, hvordan I ser kommunernes rolle i en forebyggende indsats.
Vi vil opfordre til, at KL fortsætter arbejdet med udspillet, så der kommer en udvikling, som
kan gøre de gode intentioner til kommunal praksis. Det Centrale Handicapråd vil meget
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gerne høre hvilke konkrete planer I har for at udbrede udspillets anbefalinger, og for at
støtte op om kommunernes arbejde for at gennemføre dem.
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