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Høringssvar til udvalget vedrørende udkast til
Beskæftigelsesplan 2017
Handicaprådet har på sit møde i november drøftet forslag til
Beskæftigelsesplan for 2017 og har følgende anbefalinger og
bemærkninger til de enkelte indsatsområder:
a. Indsatsen for unge med nedsat funktionsevne
Handicaprådet har med tilfredshed noteret, at ungeenheden i
samarbejde med relevante erhvervsskoler vil søge at fjerne
barrierer for reel deltagelse i og gennemførelses af en
erhvervsuddannelse.
Handicaprådet skal dog anbefale, at samarbejdet på tværs af
forvaltninger og UU vejleder, om overgang fra ung til voksen,
starter i god tid før den unge bliver 18 år, så der er foretaget
den nødvendige funktionsudredning, til vurdering af om den
unge skal have førtidspension fra det 18 år eller der skal
iværksættes en rehabiliteringsindsats, med henblik på at
forberede, afklare og motivere den enkelte unge til at
gennemføre en uddannelse, komme i arbejde og blive
selvforsørgende.
Handicaprådet anbefaler ligeledes, at der er fokus på, at det kun
er den gruppe af unge der ikke kan opkvalificeres til og
gennemføre en ordinær uddannelse med kompensation, som
visiteres til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)
b. En aktiv virksomhedsindsats
Handicaprådet anbefaler fortsat, at der ved virksomhedsrettet
tilbud til borgere med funktionsnedsættelse sikres den
nødvendige kompensation, mentor samt løbende opfølgning på
forløbet.
c. Udvikling af indsatsen for langvarigt forsørgede
Handicaprådet har med tilfredshed noteret, at indsatsen i forhold
til borger med funktionsnedsættelse foregår i tæt samarbejde
med andre kommunale forvaltninger og andre specialfunktioner
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Handicaprådet anbefaler, at kvaliteten i ressourceforløb fortsat udvikles, og at
det afklarende forløb forud for indstilling til rehabiliteringsteamet bliver så
målrettet og kort som muligt. Med henblik på at få iværksat den nødvendige
helhedsorienterede indsats.
d. Udvikling af indsatsen for flygtninge
Handicaprådet anbefaler fortsat, at der også på integrationsområdet er fokus på
borgere med funktionsnedsættelse og følgevirkning i forhold til læring –
herunder fx det danske sprog.
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