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Godkendelse af dagsorden
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Beslutning
Afbud fra Susan Starbæk Nielsen.
Dagsordenen er godkendt.
13
God sagsbehandling på voksen-handicapområdet
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Handicaprådet vil gerne høre om Sundhedsudvalgets overvejelser om god sagsbehandling
på voksen-handicapområdet (på baggrund af sagen om brug af konsulenter).
Formand for Sundhedsudvalget Lene Schmidt Aalestrup er inviteret til kl. 16.30.

Beslutning
Afbud fra Susan Starbæk Nielsen.
Lene: Standard for hvad der skal sikre god sagsbehandling på voksen-handicapområdet
har, også på baggrund af sagen om brug af konsulenter, været drøftet i Sundhedsudvalget
og Niels Sandemann har deltaget. Borgernes retssikkerhed har været i fokus. I forhold til
aflønningsformer må Rebild Kommune anerkende, at vi har behov for ekstern konsulentbistand, da kommunen er lille. Det er vigtigt at kommunen får den rette hjælp, således at
borgerne også får den rette vejledning og hjælp. Afregningen skal ske som timebetaling.
Rikke: Der skal også kaldes gode fagpersoner/ konulenter ind i sager, hvor der potentielt
skal bruges flere penge. Hvad tænker SU om det ?
Lene: Prisen spiller ikke ind. For udvalget er det vigtigt med den rette hjælp fra start,
forebyggelse og sikring af god livskvalitet for borgeren.
Niels: Vigtigt at skille brugen af eksterne konsulenter fra sagen i pressen. Hver måned
hyres eksterne konsulenter ind i forhold til hvad opgaven kalder på af løsninger. Der er
eksempelvis også fundet sager, hvor kommunen kunne spare penge på den samme ydelse
til borgeren. Det er afgørende, at konsulenterne ikke også er myndighedspersoner. Kommunen har brug for at trække på ekspertise som ikke er blandt kommunens ansatte.
Henning: I forhold til den konkrete sag i Rebild Kommune var ordlyden i kontrakten omkring brug af konsulenter uhensigtsmæssig.
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Lene: Meget opmærksom på hvilke signaler Sundhedsudvalget sender, og den konkrete
sag har været drøftet grundigt og længe i SU.
Når konsulenter bruges skal det gøres med omtanke.
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Drøftelse af nedlukning og genåbning
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Drøftelse af hvordan nedlukningen har været for de særligt sårbare borgere i kommunen
herunder om der har været særlige overvejelser i f.eks. Center Familie og Handicap.
Spørgsmål fra DH vedr. gradvis genåbning af kommunen (vedhæftet som bilag):

1. Oplever du, at der i jeres kommune helt eller delvist er åbnet for aktivitets- og samværstilbud,
beskyttet beskæftigelse og socialpædagogisk støtte?
2. Er der andre tilbud efter serviceloven, som er lukket ned i kommunen, f.eks. ledsagerordning,
kontaktpersonordning, hjemmehjælp (både offentligt og privat) eller andet?
3. Hvor oplever du især problemer i forhold til genåbning (hvis du oplever noget)?
4. Har du hørt argumenter for, hvorfor tilbuddene ikke helt eller delvist åbnet (f.eks. sundhedsmæssige, personalemæssige eller uklare retningslinjer)?
Formand for Sundhedsudvalget Lene Schmidt Aalestrup er inviteret til at deltage i drøftelsen.
Beslutning
Afbud fra Susan Starbæk Nielsen.
Kort status fra CFH v/Niels: Fokus fra centralt hold på at skolerne var ekstra opmærksomme på børn og familier med særlige udfordringer herunder hvordan det stod til hjemme under nedlukningen. Ligeledes drøftet i Børne- og Ungeudvalget.
Center Familie og Handicap har ikke fået nogle underretninger vedr. corona. Der er brugt
meget tid på kommunikation og planlægning herunder hvilket personale der kunne træde
til ved behov primært indenfor pleje- og omsorgsområdet.
De ansatte på Søparken har ikke haft sygefravær, og Søparken tillod forholdsvist hurtigt,
sammenlignet med andre kommuner, besøg af pårørende.
Børnecenter Himmerland har der også været et godt samarbejde med. Nogle af børnene
har været i AK-klasserne og på BCH blev besøg af pårørerende også tilladt forholdsvist
hurtigt.
Bostøttemedarbejdere har lavet opfølgning hver 14. dag.
De social-fagligetilbud er åbnet igen.
På myndighedsområdet har der hele tiden været 2 - 4 socialrådgivere på arbejde og antallet er opjusteret i maj.
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For 14 dage siden blev der udsendt hyrdebrev ifht. at forebyggende indsatser skulle
igangsættes (jf. Serviceloven §11).
Generelt for CFH har intet personale været bekymret for at gå på arbejde.
Lene: Sundhedsudvalget har også haft fokus på de særligt sårbare borgere. Lene har fået
nogle henvendelser fra borgere/ pårørende, som var bekymret for ældre familiemedlemmer ifht. ensomhed og at de ikke fik den samme hjælp/ pleje og omsorg, som de plejer på
ældrecentre og i eget hjem.
Man har været ekstra forsigtig på ældreområdet. Sikkerhed kontra ensomhed er en svær
balance.
Thøger: Vi skal være opmærksomme på borgere med "efterveer" i takt med genåbningen.
Rikke: Har fået tilbagemeldinger på at den ekstra normering i børnehaverne og de mindre
grupper, som børnene har været opdelt i, har været rigtig godt - især for de børn som er
udfordret af forskellige årsager. En stor ros til medarbejderne i institutionerne. De har været modige og givet knus til børnene osv. efter behov.

Bilag


Spørgsmål om genåbning i din kommune fra DH
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Fælles retning for inklusion på børne-ungeområdet
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Projekt: Fælles retning for inklusion på børne-ungeområdet.
Udviklingskonsulent Peter Buus Buksti, Center Børn og Unge, er indkaldt til kl. 17.15.
Handicaprådet ønsker orientering om projektet herunder den igangværende proces og
formålet.
Handicaprådet vil gerne drøfte og inddrages i høringsprocesser, både den omkring inklusion, som

løber i september 2020, men også generelt.

(Handicaprådet var inviteret til dialogmøde med Børne- og Familieudvalget den
15.04.2020, men mødet blev udsat grundet Covid19. Mødets formål var at drøfte, hvad vi i
Rebild Kommune forstår ved god inklusion. Mødet er en del af en større proces igangsat af Børne- og
Familieudvalget, som skal føre til tilvejebringelsen af en fælles retning for inklusion i Rebild Kommune. Rikke, Henning og Magda er tilmeldt).

Beslutning
Afbud fra Susan Starbæk Nielsen.
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Projekt "Fælles retning for inklusion på børne-ungeområdet" er bl.a. igangsat grundet udfordringer med at behovet for specialundervisning er stigende. Det belaster kommunens
og skolernes økonomi og der er tegn på underbugdettering. Skolernes brug af inklusion er
forskellig - nogle lykkes med A andre lykkes med B.
Der er brug for:
1. Etablering af en fælles retning for inklusion
2. Analyse af takster, serviceniveau og tilbudsvifte.
Ifht. en fælles retning for inklusion er der udarbejdet 8 pejlemærker, som pt. er under
bearbejdning ude på skolerne, i daginstitutionerne og deres bestyrelser. Der vil desuden
blive foretaget børneinterviews i bønehaver og i indskolingen vha. små videosekvenser, og
elevråd vil ligeledes blive inddraget.
Dialogmødet med Børne- og Familieudvalget, hvor medlemmer af Handicaprådet kan deltage, er udskudt til den 12. august.
Efter dialogmødet mødes den centrale arbejdsgruppe for at lave eventuelle justeringer.
Dernæst sendes pejlemærkerne i en kort høring sidst i august, og til politisk behandling i
Børne- og Familieudvalget i starten af september.
Thøger: Da processen er trukket ud grundet Covid19, er der tildelt ekstra penge til skolerne efter nuværende tildelingsmodel.
Henning: Hvad sker der med almen området? Det lader til at der kun er fokus på specialklasseområdet. Hvordan vil man sikre almen området herunder at lærerne og pædagogerne også har de rette kompetence ifht. de elever, som ikke har et støttebehov på over 9
timer ugentligt.?
Peter: Ifht. indsatsen på almen området er det vigtigt, at personalet er veluddannet og
ved behov får kompetenceløft. Der er mulighed for at søge midler til dette fra Undervisningsministeriet.
Thøger: Det er væsentligt, at alle mearbejdere har kompetencer til at deltage i inklusionsarbejdet for den del, der er en del af almenklasserne.
Rikke: Hvordan vil man sikre at pejlemærkerne ikke bliver til lokal fortolkning?
Den høje inklusionsprocent på 96 % bliver fremstillet som noget positivt = at skolerne gør
det godt. Er det retvisende ?
Maybritt: Børne- og Familieudvalget har drøftet inklusionsprocenten med skolerne, og erfaringen er at skolerne er blevet bedre til at visitere til de rette tilbud.

Bilag


Møde i Handicaprådet 26. maj.pdf
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Orientering fra formand
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
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Sagsfremstilling
 Sundhedsudvalget den 10.03.2020, dagsordenspkt. 28: Status på investeringsplanen på voksen-handicapområdet v. Niels (udsat fra den 24.03.2020).
 Sundhedsudvalget den 10.03.2020, dagsordenspkt. 29: Ledelsestilsyn - voksenhandicap v. Niels (udsat fra den 24.03.2020).
 Budgetproces v. Thøger
Beslutning
Afbud fra Susan Starbæk Nielsen.
Dagsordenspkt. 28: Stigning i tilgang af sager fra børneområdet til voksenområdet (det
vurderes ved barnets 16 år om sagen skal videre til voksenområdet).
Sagsstigning på 70 sager på 2 år. Det har været en succes med tilførelse af flere rådgivere
men den store sagstilgang kombineret med flere og dyrere ydelser presser budgettet.
Udgiftsmæssig stigning på 10 millioner i løbet af de sidste 3-4 år. Nuværede budgetmodel
tilgodeser ikke overgangen fra børneområdet til voksenområdet tilstrækkeligt, og det er
en stor budgetmæssig udfordring, der skal drøftes på Sundhedsudvalgets næste møde. En
børnesag bør i princippet være dyrere end en voksensag, så man bør iflg. Niels, være mere nysgerrig på hvorfor det forholder sig anderledes.
Dagsordenspkt. 29: Hvert kvartal foretages ledelsetilsyn og tilsynet kan ses på Sundhedsudvalgets dagsordener.
Kort om budgetproces for 2021 v. Thøger: Forhandlingerne om kommunernes økonomi er
indledt på nationalt plan.
Noget af det som er "i spil" er at sikre økonomi til ekstra omkostninger i forbindelse med
Covid 19 og normeringer i dagsinstitutioner.
Udligningsreformen giver Rebild Kommune et merbeløb på 22 millioner. Nu afventes servicerammen ifht. om og hvordan pengene må bruges.
Forventer national udmelding i starten af juni måned.
Byrådet i Rebild Kommune samles til budgetseminar efter sommerferien.
Opfølgning på budget 2021 vil ske på næste møde i Handicaprådet.
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Ændring af reguleringsbestemmelse vedr. ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste jf. Serviceloven §42
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Orientering om hvorledes "Ændring af reguleringsbestemmelse vedr. ydelsesloftet for tabt
arbejdsfortjeneste jf. Serviceloven §42" løses inden sommerferien 2020 v. Niels Sandemann.
Beslutning
Afbud fra Susan Starbæk Nielsen.
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Fejl i lovgivning fra 2011 betyder at ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste er fastsat forkert. Alle kommuner skal genberegne sager om tabt arbejdsfortjeneste fra februar 2017
og frem.
For Rebild kommune betyder det formentlig en ekstra udbetaling til borgere i størrelsesordenen 200.000 - 300.000 kr.
Genberegninger og udbetalinger skal være foretaget ultimo juni 2020.
Under dette punkt spørger Rikke Sahl til, om det vides hvor mange penge der bruges på
tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn som er på reduceret skema eller sygemeldte
fra skole, fordi de ikke er i det rette skoletlibud.
Niels: Har ikke tal for Rebild Kommune men Hjørring og Brønderslev Kommuner har oplevet stigning af om tabt arbejdsfortjeneste på op til 50 %, og de mistænker at det skyldes,
at flere børn sygemeldes delvist eller helt fra skole fordi de ikke er i rette tilbud.
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Emner til næste møde
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Mulighed for at komme med forslag til emner til næste og kommende møder i Handicaprådet herunder om der er noget som Handicaprådet gerne vil ud og se.
Opfølgningspunkter:
 Opfølgning: KLAP-job spørgsmål til Arbejdsmarkedschef Ann Frederiksen
 Opfølgning: Tilgængelighed

Beslutning
Afbud fra Susan Starbæk Nielsen.
Rådet vil gerne prioritere midtvejsevaluering af samarbejdet i Handicaprådet på næste
møde. Budget 2021 skal også på dagsordenen.
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Eventuelt
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Beslutning
Afbud fra Susan Starbæk Nielsen.
Orientering om kommende høring af ”Analyse af kapacitet i pleje- og ældreboliger og
fremtidige behov på området i Rebild Kommune”. Høringsperioden er fra d. 15. juni til d.
3. juli. Høringen sendes til Handicaprådet den 15. juni 2020.
Maybritt: Centerleder for idrætscenteret i Terndrup har fået aftale om opstart af Lykkeliga
til august. Der er planlagt mediedækning fra Nordjyske og TV2 Nord.
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Handicappris 2020: Det undersøges om ideen om handicap-idrætspris kan markedsføres i
sammenhæng med Lykkeliga-initiativet. Øvrige planer omkring idrætsprisen i samarbejde
med konsulent fra Center Sundhed, Kultur og Fritid er aflyst grundet Covid19. Maybritt,
Rikke og Henning vil følge op.
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Maybritt Toft Pedersen
Marianne Heilskov
Rikke Sahl
Niels Sandemann
Susan Starbæk Nielsen
Henning Thygesen
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