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Godkendelse af dagsorden
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Grundet COVID-19 forholdsregler afholdes Handicaprådsmødet den 24.03.2020 ikke.
Efter aftale med formand og næstformand i Handicaprådet behandles (uden fremmøde) en
reduceret dagsorden med 3 punkter, der ikke kan vente til næste Handicaprådsmøde den
26.05.2020.
Beslutning
Godkendt
9
Politik for Omsorg og Sundhed i høring
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Den 05.02.2020 er høring af Politik for Omsorg og Sundhed sendt til Handicaprådet.
Høringsfristen er den 27.03.2020.
Høringsbrev og Politik for Omsorg og Sundhed ligger som bilag.
Beslutning
En meget flot politik, der indeholder rigtig mange flotte hensigtserklæringer, som Handicaprådet meget gerne vil se afspejlet i en målbar og konkret handlingsplan. Handicaprådet
er gerne behjælpelig med dette og næstformand vil sende høringssvar senest 27.03.2020
jf. høringsbrevet.
Bilag



Høringsbrev - Politik, Omsorg og sundhed.pdf
Politik_omsorg_sundhed-høring.pdf
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Handicaprådet og bæredygtighed
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Byrådet har nedsat et borgerudvalg (§17 stk. 4 udvalg/Verdensmålsudvalget) der består
af 9 borgere og 6 byrådspolitikere, der arbejder med anbefalinger til byrådet omkring bæredygtighed.
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I processen inddrager udvalget forskellige grupper. Det har talt med unge, lokalråd og erhvervslivet. Nu vil de gerne høre, hvad de frivillige, fællesskaber og foreninger arbejder
med i forhold til bæredygtighed og FN’s verdensmål, men også meget gerne hvad disse
grupper ser som vigtige input i anbefalinger til byrådet. Der ønskes et par repræsentanter
fra Handicaprådet til at deltage i det næste møde den 23. april kl. 17 (formentlig i Byrådssalen Støvring).
Beslutning
Marianne og Henning kan deltage. Sekretær for Handicaprådet tilmelder.
Mødet flyttes pga. COVID-19 til den 25.05.2020.
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Høring udbud kompressionsstrømper
Sagsnr: 88.12.00-P27-23-19
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Rebild kommune deltager i genudbud på levering af kompressionsstrømper til Jysk Fællesindkøb.
Idet handicaprådet i henhold til Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 2 og vejledningen til
servicelovens § 112 skal høres i forhold til brugerinddragelsen i udbudsmaterialet, fremsendes sag hermed til handicaprådets godkendelse.
Viborg og Skanderborg kommune er tovholder på udbuddet på vegne af kommunerne i
Jysk Fællesindkøb. Høringen gennemføres rent praktisk via 2 brugergruppemedlemmer fra
tovholderkommunerne.
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og er inddelt i 2 delaftaler:



Delaftale 1: ”Kompressionsstrømper, hvor Ordregivers eget fagpersonale tager mål” (Favrskov,
Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skive, Syddjurs og Viborg kommuner).
Delaftale 2: ”Kompressionsstrømper, hvor Leverandøren tager mål” (Skanderborg Kommune).

Rammeaftale på den enkelte delaftale tildeles den leverandør, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Forventet kontraktstart vil være 1. oktober. 2020.
Ved udarbejdelsen af det nye udbudsmateriale og kravspecifikationer er der arbejdet videre med det materiale, og de krav der blev udarbejdet ved sidste udbud.
Derved sikres det – så vidt muligt – at alle produkter fortsat kan bevilges, og at borgere
og kommuner kan få samme eller bedre service fremadrettet.
I henhold til Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 2 og vejledningen til servicelovens § 112
skal Handicaprådet høres i forhold til kravspecifikationerne i udbudsmaterialet.
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Det kan oplyses, at der i udarbejdelsen af udbudsmaterialet og kravspecifikationerne har
været nedsat en kommunal brugergruppe bestående af repræsentanter fra de deltagende
kommuner. Deltagerne i brugergruppen er primært fagpersoner inden for området.
Handicaprådet skal sikre, at der er foretaget brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdningen af kravspecifikationerne forud for høringen i handicaprådet.
I henhold til Servicelovens bestemmelser om brugerinddragelse har tovholderkommunerne
gennemført høring af 2 brugere af kompressionsstrømper vedrørende kravspecifikationen,
Anne Verner Hansen (Viborg Kommune) og Ulla Andrup Jensen (Skanderborg Kommune).
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet godkender brugerinddragelsen i forbindelse med
udarbejdelsen af kravspecifikationen.
Beslutning

Handicaprådet er hørt om brugerinddragelsen og har ingen bemærkninger.
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Thøger Elmelund Kristensen
Maybritt Toft Pedersen
Marianne Heilskov
Rikke Sahl
Niels Sandemann
Susan Starbæk Nielsen
Henning Thygesen
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