
Beretning Handicappolitisk udvalg 2018-19. 

Arbejdet i udvalget har gennem denne beretningsperiode været præget af sygdom og andre 

genvordigheder blandt kontaktpersonerne. Dette er desværre et vilkår, som ofte præger vores liv. 

Overordnet har der været arbejdet med at få reorganiseret udvalgets arbejde. Dette er absolut 

nødvendigt i form af check af medlemmernes medlemsstatus, tilknytningen til lokale handicapråd 

og mange andre forhold.  

Der er derfor på nuværende tidspunkt taget initiativ til at etablere en registrering af EL´s 

repræsentation i de kommunale handicapråd, forberedelse af en jævnlig orientering til afdelinger 

og udvalg om aktuelle og kommende aktiviteter og deltagelse i KOKO-aktiviteter fremadrettet, så 

området kan opnå en mere central plads i vores kommunalpolitiske arbejde. 

Trods vanskelighederne er det lykkedes udvalget at bidrage i forhold til en række aktiviteter i 

partiet og ikke mindst i forhold til bevægelserne på handicapområdet. 

Vi bidrog blandt andet sammen med vores ordfører til at sparke bevægelsen #enmillionstemmer i 

gang. Dette arbejde er selvsagt ikke særligt synligt da denne bevægelse netop har opnået sin 

styrke (17.500 medlemmer på få måneder) i kraft af deres tværpolitiske profil. Vores deltagelse 

har givet EL fin anseelse i gruppen. 

Hvad angår retssikkerheden for handicappede, som er under enormt pres i disse år har udvalget 

bidraget med workshops på KOKO19 og i øvrigt arbejdet med at få fokus på området i såvel 

handicaporganisationer som internt i partiet. Dette er kun lykkedes i begrænset omfang men dog 

med effekt. 

I forbindelse med sager i enkelte kommuner har udvalget forsøgt at understøtte disse med råd og 

dåd. Der er i denne forbindelse opnået resultater, som endnu mangler at blive kommunikeret ud. 

For den kommende periode forestår et par tunge opgaver. Udvalget skal finde en arbejdsform, 

som kan aktivere medlemmerne løbende, så partiet som helhed kan inddrages i aktiviteter for 

retssikkerhed og en kamp for bedre budgetter på det specialiserede socialområde. Men også 

udarbejdelse af en mere detaljeret handicappolitik for EL er på dagsordenen. 
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