REBILD KOMMUNE

Handicaprådet
25. august 2020

Referat
Handicaprådet
Mødedato:
25. august 2020
Mødetidspunkt:
16:30
Sted:
Administrationsbygningen i Terndrup, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup mødelokale 1
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Godkendelse af dagsorden
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Afbud fra Rikke Sahl, Maybritt Toft Pedersen og Susanne Kyndesen Christensen.
Referent Niels Sandemann.

Beslutning
Dagsorden godkendt.
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Midtvejsevaluering
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Udsat dagsordenspunkt fra den 29.01.2020.
Evaluering af samarbejdet i Handicaprådet efter de første 2,5 år.

Beslutning
Afbud fra Rikke Sahl, Maybritt Toft Pedersen og Susanne Kyndesen Christensen.
Der har været godt samarbejde i Handicaprådet.
Opmærksomhedspunkter som rådet skal arbejde videre med:
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Samarbejdsprocedure med andre afdelinger i kommunen - hvordan sikres et reelt integreret
samarbejde
Fælles ejerskab og identitet for hele Handicaprådet på tværs af handicaporganisationsrepræsentanter, politikere og embedsmænd.
Høringer som ikke kan nå på ordinært handicaprådsmøde. Evt. kan der afholdes korte ekstraordinære online handicaprådsmøder ved særligt vigtige høringer
Høringer om f.eks. indkøb, hvor handicaprådet nogle gange ikke føler sig kompetente til at afgive meningsfyldt høringssvar
Sekretariatsbetjening v ferie/fravær
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Opfølgning vedr. tilgængelighed
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Udkast til vedtagelse i Handicaprådet:
Handicaprådet i Rebild Kommune ønsker at sætte fokus på tilgængelighed. Det være sig
indenfor:
 IT og kommunikationsområdet
 bygninger og bygningsnærearealer, veje, fortove, fortovs op- og nedkørsler, parker, parkeringspladser, grønne områder, naturstier, strandarealer mv.
 offentlige transportmidler, busser og tog
 skiltning af det offentlige rum
Handicaprådet foreslår derfor, at der oprettes en funktion som tilgængelighedsrådgiver i
den kommunale forvaltning.
Tilgængelighedsrådgiveren skal medvirke til vurdering og rådgivning om brugerlov indenfor tilgængelighed i alle relevante sammenhænge.
Tilgængelighedsrådgiveren inddrages i alle kommunale byggesager og tilbydes som rådgiver til andre bygherrer. Tilgængelighedsrådgiveren afrapporterer halvårligt på indsatsen
overfor Handicaprådet.
Byrådet opfordres til at afsætte finansiering til denne funktion i budget 2021.
Beslutning
Afbud fra Rikke Sahl, Maybritt Toft Pedersen og Susanne Kyndesen Christensen.
Formand begrunder forslaget om tilgængelighedsrådgiver.
Rådet tiltræder forslaget.
Forvaltningens repræsentanter stemmer ikke.
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KLAP job
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Handicaprådet ønsker en status på brugen af KLAP-job i Rebild Kommune herunder hvad
erfaringen med KLAP-job viser.
Tilbagemelding fra Arbejdsmarkedschef Ann Frederiksen:
Vi har et godt samarbejde med KLAPjob, men der er ikke så mange førtidspensionister,
der henvender sig. Når en førtidspensionist henvender sig så henvises de til KLAPjob, hvis
de har kognitive begrænsninger. Ved fysiske begrænsninger finder de selv job eller vi finder praktik i forhold til evt. job. Vi har 12 førtidspensionister ansat i løntilskud, hvoraf de 2
er etableret gennem KLAPjob for nogle år siden. Så vi har ingen aktuelle erfaringer med
samarbejdet.
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Vi har kun haft 2 henvendelser fra førtidspensionister i 2020, den ene havde selv fundet
jobbet og den anden er henvist til en af vores egne jobkonsulenter.
Som supplement kan nævnes, at vi har en løbende tilgang til fleksjobområdet, og at vi pt.
har 442 borgere i fleksjob, hvilket er en stigning på ca. 20 i forhold til for et år siden.

Beslutning
Afbud fra Rikke Sahl, Maybritt Toft Pedersen og Susanne Kyndesen Christensen.
Tilbagemelding fra arbejdsmarkedschef Ann Frederiksen tages til efterretning.
Medlemmer af DH ønsker mere viden om tilbuddet og vil sende forespørgsel til Center Arbejdsmarked og Center Familie og Handicap.
Det aftales at Marianne Heilskov, som medlem af Levs hovedbestyrelse tager kontakt til
Lev for at høre om der ikke kan gøres mere ud fra et Lev perspektiv for målgruppen.
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Orientering fra formand
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
 Status vedr. "Fælles retning for inklusion"
 Hovedrengøring (pkt. 76 Sundhedsudvalget den 11.08.2020)
 Budget 2021
 Læringscenter Himmerland
Beslutning
Afbud fra Rikke Sahl, Maybritt Toft Pedersen og Susanne Kyndesen Christensen.
Vedr. "Fælles retning for inklusion": orientering om temadag og det kommende arbejde.
Hovedrengøring: Høring september - Sundhedsudvalget. DH medlemmerne udarbejder et
høringssvar.
Budget 2021: Første behandling på byrådsmøde den 17.09.20. Budgetdag den 29.09.20
hvor det forventes at der indgås budgetaftale. Høring af budgettet i uge 39.
Basisbudget og likviditet ser fornuftigt ud mens servicerammen giver udfordringer.
Læringscenter Himmerland: Formanden orienterede om kommissorium for analyse om en
fremtidig bæredygtig organisering af Læringscenter Himmerland, scenarierne for fremtiden
og de vurderingskriterier som scenarierne vurderes på. Kommissoriet er vedhæftet til referatet.
Bilag
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Kommissorie fremtidig organisering af LCH 6. august 2021

REBILD KOMMUNE

Handicaprådet
25. august 2020

25
Eventuelt
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Afbud fra Rikke Sahl, Maybritt Toft Pedersen og Susanne Kyndesen Christensen.

Beslutning
Intet under eventuelt.
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Underskriftside
Thøger Elmelund Kristensen
Maybritt Toft Pedersen
Marianne Heilskov
Rikke Sahl
Niels Sandemann
Susan Starbæk Nielsen
Henning Thygesen
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