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Velkommen til workshop! 
I foråret afholdt Socialstyrelsen fem regionale seminardage for de 
kommunale handicapråd. Nu er det tid til at mødes på tværs igen!  
Vi inviterer hermed medlemmer af de kommunale handicapråd og 
sekretariatet til at deltage i en workshop, som skal tage arbejdet, 
inspirationen og erfaringsdelingen på tværs af rådene videre og 
styrke arbejdet i kommunerne.  
 
I samarbejde med KL, DH og Det Centrale Handicapråd har 
Socialstyrelsen hermed fornøjelsen af at præsentere programmet, 
som denne gang tager udgangspunkt i de tilbagemeldinger og gode 
ideer, vi har indsamlet ved de fem seminardage i foråret.  
 
Workshoppen er eksklusivt for medlemmer af handicaprådene og 
deres sekretariat og faciliteres af dygtige folk udefra.  
 
Derfor vil vi indledningsvis få kastet et blik på handicaprådene – 
netop set udefra. Fokus er hvordan handicaprådene kan arbejde for 
kvalificeret brugerinddragelse:  

• Hvordan får vi glæde af brugerinddragelse?  
• Og får vi – egentlig – det nødvendige udbytte af 

bestræbelserne?  
 

Forberedelse inden workshoppen 
Herefter går vi til arbejdet.  Workshoppen vil facilitere udvikling af 
praksis i handicaprådene på baggrund af jeres erfaringer. Derfor er 
det en forudsætning, at I på forhånd i rådene har reflekteret over 
spørgsmålene:  

• Hvilken forskel drømmer vi som råd om at gøre (en ”paradisisk 
tilstand”)? 

• Hvis vi skal lykkes som råd, hvad er det så for dilemmaer og 
udfordringer, vi skal have fat i? 

 
Ved workshoppen vil vi inddrage det elektroniske netværk 
www.handicapraad.socialstyrelsen.dk, så det er en stor fordel at 
medbringe pc, tablet eller smart-telefon som kan tilgå internettet. 
 
Initiativet er beskrevet i Regeringens Handicappolitiske 
Handlingsplan og er sidste fysiske møde i projektet. 
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Tid Program  
12.00 – 13.00 Ankomst og registrering med let 

eftermiddagsbuffet 
 

 

13.00 – 13.15 Velkomst og dagens program v./ Mia Finnemann 
Schultz, 
projektleder 
Socialstyrelsen 

13.15 – 14.00 Inspirationsoplæg med fokus på, 
hvordan handicaprådene kan 
arbejde for kvalificeret 
brugerinddragelse:   

• Hvordan får vi glæde af 
brugerinddragelse?  

• Og får vi – egentlig – det 
nødvendige udbytte af 
bestræbelserne?  
 

v./ Christian Bason, 
innovationschef, 
MindLab  

14.05 – 17.15 Faciliteret arbejde med dilemmaer 
og løsninger som kan styrke 
handicaprådenes arbejde. 
 
Der vil være bordplan for arbejdet 
med de enkelte punkter:  

• Hvilke dilemmaer oplever jeg 
i min rolle i rådet? 

• Hvilke dilemmaer kan danne 
en fællesmængde i rådet? 

• Hvordan overkommer vi de 
dilemmaer, vi har til fælles? 

 
Der bliver løbende pauser og 
opsamlinger i plenum.  
  

v./MindLab samt 
konsulenter fra 
workshoppens 
arbejdsgruppe. 

17.17 – 17.30 Afrunding og tak for nu v./ Mia Finnemann 
Schultz, 
Socialstyrelsen 

17.30 – 18.00 Afsluttende mulighed for netværk 
med let forplejning. 
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Christian Bason  
Innovationschef i MindLab, som er en tværoffentlig udviklingsenhed, 
som involverer borgere og virksomheder i at skabe nye løsninger, 
der giver værdi for samfundet.  
Yderligere information på www.mind-lab.dk .   
 

 
Christian Bason 
 
 
Christian har ledet MindLab siden 2007. Før han kom til MindLab 
stod han i spidsen for Rambøll Managements rådgivning i offentlig 
organisation og ledelse. Christian brænder for at transformere den 
offentlige sektors evne til at imødekomme borgernes og samfundets 
behov. Han rådgiver løbende regeringer og institutioner om 
innovation i det offentlige, og er medlem af forskellige råd og 
ekspertgrupper i Danmark og internationalt. 
 
Christian er en regelmæssig klummeskribent og blogger i blandt 
andet Mandag Morgen, ligesom han er forfatter til fire bøger om 
ledelse, innovation og forandring i den offentlige sektor, herunder 
“Sæt borgeren i spil: Sådan involverer du borgere og virksomheder i 
offentlig innovation” (Gyldendal Public, 2009) samt senest ‘Leading 
Public Sector Innovation: Co-creating for a Better Society’ (Policy 
Press, 2010). 
 
Christian er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, har 
videreuddannelser fra Harvard Business School og Wharton School, 
og skriver for øjeblikket en Ph.D. afhandling ved CBS om offentlige 
ledere som designere. 
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