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30 
Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Beslutning 
Godkendt 
 

31 
Fremtidig placering af Læringscenter Himmerland 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
Handicaprådet har modtaget høring af fremtidig placering af Læringscenter Himmerland 
den 9. november 2020. 
Høringsfristen er den 14. januar 2021. Høringsvar sendes til psbu@rebild.dk. 
 
Centerchef for Center Børn og Unge, Lene Hvilsom Larsen, deltager i mødet fra kl. 17.00 - 
17.30.  
Lene vil indledningsvist orientere om processen, hvilke scenarier der er i spil og analysen. 
Herefter er der mulighed for at stille supplerende spørgsmål. 
 

Beslutning 
Børne- og Familieudvalget har den 04.11.2020 besluttet at sende 2 scenarier omkring 
fremtidig placering af Læringscenter Himmerland i høring. 
Scenarie 1: Læringscenter Himmerland forbliver i Skibsted. 
Scenarie 2: P-sporet flyttes til et nyt sted. Placering af F-spor og børnehaven skal under-
søges nærmere. 
 
Analyse i forhold til fremtidig placering af Læringscenter Himmerland har været i gang 
siden sommerferien. Kilden, PPR, forvaltningen, Læringscenter Himmerland, Suldrup Sko-
le, ledere og medarbejdere har været involveret. Der er fokus på børneperspektivet, lede-
re og medarbejderes sparringsmuligheder, forældrebestyrelser, bygningsmasse, økonomi 
og "fortællingen" omkring Læringscenter Himmerland.  
 
Der har været lokal inddragelse af bestyrelser ifbm. kommisorie, og bestyrelserne har væ-
ret indkaldt til efterfølgende møder, hvor de kunne præsentere deres perspektiver. 
 
Pt. 5 elever på F-sporet og det er umiddelbart ikke en gruppe, som bliver større. 
Forvaltningen har været i dialog med de omkringliggende kommuner, og der er ledig ka-
pacitet på Vester Mariendal Skole og Kollegievejen Skole i Aalborg Kommune og i special-
tilbud i Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune, og der vil også være ledig 
kapacitet fremadrettet. En plads på F-sporet er dyrere end gennemsnitsprisen på tilbud i 
de omkringliggende kommuner. 
 
På P-sporet går 20-25 elever og pt. er 7 elever i denne målguppe i andre tilbud efter frit 
skolevalg.  
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Der er et behov for at kigge særskilt på børnehaveområdet. Der bliver spurgt til om der 
kunne laves mindre grupper/ stuer i en eller flere af de nuværende almene børnehaver i 
kommunen. Udfordringen i Støvring og Skørping er en i forvejen presset kapacitet og byg-
ningsmasse. Der er plads i Kildehaven i Bælum eller Tumlehøj i Suldrup til en specialbør-
nehave hvis den skal flyttes med.  
 
 
 

Bilag 

 Høringsbrev vedr. fremtidig placering af Læringscenter Himmerland 
 Analyse af en bæredygtig fremtidig for Læringscenter Himmerland 

32 
Orientering fra formand 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
 Børne- og Familieudvalget den 04.11.2020, punkt 127: Den Nordjyske Socialaftale 

2021-2022. 
 Børne- og Familieudvalget den 04.11.2020, punkt 129: Takster, tilbud og service-

niveau på specialundervisningsområdet. 
 Velfærdsaftalen, fritagelse for lovgivning på dagtilbudsområdet. 
 Status på Handicapprisen. 
 Sundhedsudvalget den 03.11.2020, pkt. 114: Status investeringsplan voksen/ han-

dicap v. Niels Sandemann.  
 

Beslutning 
 Børne- og Familieudvalget den 04.11.2020, punkt 127: Den Nordjyske Socialaftale 

2021-2022. Intet til orientering. 
 

 Børne- og Familieudvalget den 04.11.2020, punkt 129: Takster, tilbud og service-
niveau på specialundervisningsområdet. 
Godkendt af Børne- og Familieudvalget hvilket betyder, at der fra 01.01.2021 vil være differen-
tieret S-klasse takster. Der er ikke taget endelig beslutning om hvorvidt specialklassetilbuddet 
Skoven skal flyttes til central visitation. SFO behov udenfor AK/ heldagstilbuddets åbningstider 
mangler ligeledes afklaring. 
Thøger undersøger: Orientering om hvilke principper der er for reducering af takster for børn 
med reduceret skema, hvordan administreres dette ?  
 

 Velfærdsaftalen, fritagelse for lovgivning på dagtilbudsområdet. 
Betyder at kommunen kan få lov til at udfordre gældende love og regler. Bredt fokus på alle om-
råder herunder almen, handicap og social. 
Er i proces med KL, Frederiksberg Kommune og ministeriet.  
Pt. i ide-fase og spillerummet kendes ikke fuldt ud endnu. 
Der bliver spugt og DH kan komme med ideer og hertil svares ja.  
 

 Status på Handicapprisen: Der er modtaget 4 indstillinger og en vinder er udpeget. 
Prisen uddeles den 03.12.2020 af Henning og Thøger. 

 

Bilag/Punkt%2031%20Bilag%201%20Hoeringsbrev_vedr_fremtidig_placering_af_Laeringscenter_Himmerland.pdf
Bilag/Punkt%2031%20Bilag%202%20Analyse_af_en_baeredygtig_fremtidig_for_Laeringscenter_Himmerland.pdf
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 Sundhedsudvalget den 03.11.2020, pkt. 114: Status investeringsplan voksen/ han-
dicap v. Niels Sandemann:  

I 2020 har der været ekstra fokus på bostøtte, Serviceloven §85.  
I 2020 er der brugt 4,5 million på bostøtte ud af et samlet budget på 120 millioner. 
Bostøtte er som udgangspunkt ikke en permanent ydelse, det skal revurderes hvilket man 
har gjort i Center Familie og Handicap. 
I den sammenhæng er 37 sager blevet afsluttet, da borgerne ikke længere havde et behov 
for bostøtte, og i 10 sager er antal timer blevet reduceret. 
 
De besparelser man lavede i 2018 og 2019 har vist sig at være valide og gangbare løsnin-
ger. 
 
På landsplan er der stigende sagstilgang på voksen/ handicapomådet. I Center Familie og 
Handicap svarer stigningen i antal sager til en rådgiverstilling.  
Sagsstigningen betyder også at Center Familie og Handicap kommer ud med et underskud 
på 8 millioner kroner på voksen/ handicapområdet i 2020. 
 

 Orientering om tilbagemelding fra Ankestyrelsen ifht. brug af konsulentydelser: An-
kestyrelsen pålægger, at de 7 sager, hvor CFH har brugt konsulentydelser, skal 
genbehandles. 

De involverede borgere er ikke uenige i disse sager, så det skal afklares, hvordan gen-
behandlingen skal gribes an.  
 
 Ca. 30 borgere fra Rebild Kommune skal indgå i "Projekt fremfærd" fra KL. 

Der er tale om et tværfagligt samarbejde mellem Arbejdsmarkedscentret, Center Famil-
lie og Handicap og pårørende.  
Målgruppen er 18-30 årige, som er i kontakt med psykiatrien og som efterspørger bo-
støtte.  
Hensigten er et særligt samarbejde med jobcentret, så borgerne bliver medskabere ef 
egne handleplaner. 
Projektet ligger fint i tråd med de fælles principper for samskabelse, som der allerede 
arbejdes med centrene i mellem. 

 

33 
Mødedatoer i 2021 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
Forslag til mødedatoer i 2021: 
 
26.01.2021 (formøde 12.01.2021) 
23.03.2021 (formøde 09.03.2021) 
25.05.2021 (formøde 04.05.2021 pga. Kristi Himmelfartferie uge 19) 
24.08.2021 (formøde 10.08.2021) 
28.09.2021 (formøde 14.09.2021) 
30.11.2021 (formøde 16.11.2021) 
 

Beslutning 
Alle datoer godkendt med undtagelse af 28.09.2021. 
Erstattes af den 30.09.2021 (formøde den 14.09.2021) 
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34 
Eventuelt  

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
 Er der forslag til punkter til kommende møder i 2021 

 

Beslutning 
Intet til referat under dette punkt. 
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Underskriftside 

Thøger Elmelund Kristensen    

Maybritt Toft Pedersen   

Marianne Heilskov   

Rikke Sahl   

Niels Sandemann   

Susan Starbæk Nielsen   

Henning Thygesen   

 


