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Referat 
Handicaprådet 

Mødedato: 

26. januar 2021 

Mødetidspunkt: 

16:30 
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Administrationsbygningen i Terndrup, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup - By-
rådssalen eller online 

Møde slut: 

 

Fraværende: 
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1 
Godkendelse af dagsorden 

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

Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsorden. 
 

Beslutning 
Godkendt. 
 

2 
Borgerrådgiveren - orientering om arbejdet med fokus på handicaprelaterede 
emner 

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

Sagsfremstilling 
Oplæg fra borgerrådgiver på 10-15 minutter og herefter tid til spørgsmål og diskussion. 
Bilag: Borgerrådgiverens beretning 2020. 
 

Beslutning 
Borgerrådgiver i Rebild Kommune, Eva Helene Antonsen, er ansat af økonomiudvalget/ 
politisk ansat. 
Borgerrådgiver arbejder som retssikkerhedens garant, og et gennemgående tema i arbej-
det er forvaltningsret. 
Ud over borgerrådgiverfunktionen, er Eva Helene Antonsen også ansat som databeskyttel-
sesrådgiver i Rebild Kommune.  
 
Involveres typisk i forholdsvist komplekse sager. Et handicap er sjældent hovedproblemet. 
 
Der bliver spurgt til hvorvidt der arbejdes med udbredelse af kendskab til borgerrådgiver: 

 Annoncering i lokale medier 
 Plakater 
 Rebild.dk 
 Borgerrådgiver kan inviteres til at holde oplæg 
 Sagsbehandlere og ledere i kommunen kan oplyse borgere om muligheden for at 

kontakte borgerrådgiveren 
 
Forvaltningen bruger også borgerrådgiver til intern sparring, og til intern undervisning i 
forvaltningsret. 

 
 

Bilag 

 Borgerrådgiverens beretning 2020 

Bilag/Punkt%202%20Bilag%201%20Borgerraadgiverens_beretning_2020.pdf
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3 
Orientering fra formand 

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

Sagsfremstilling 
 Corona håndtering 
 Læringscenter Himmerland, høringsproces 
 Handicap-idrætspris 2021 
 

 

Beslutning 
Corona:  

 Der er fokus på god kommunikation bl.a. på Rebild.dk. 
 Der er fokus på at få handicappede borgere i målgruppen for tidlig vaccination.  

Niels Sandemann tilføjer hertil, at det er bekymrende at socialt udsatte og handicappe-
de nedprioriteres fremfor de ældre og udtrykker ønske om at solidariteten var større. 
På kommunens bosted Søparken er beboerne mindst ligeså dårlige, som mange ældre, 
og disse borgere burde blive opprioriteret. 
 

Læringscenter Himmerland: Materiale til BFU offentliggøres torsdag den 28.01.2021. Der 
har i høringsperioden været klare offentlige tilkendegivelser fra forældre, med tydelig 
skepsis omkring en flytning af Læringscenter Himmerland. Det efterlader ubesvarede ud-
fordringer, hvis Læringscenter Himmerland ikke skal flytte. 
Thøger er blevet bedt om at stille til interview med TV2Nord.  
 
Handicapprisen 2021: Påtænkt samarbejde med Center Sundhed, Kultur og Fritid omkring 
uddeling af handicapprisen som en idrætspris i 2021 udsættes til 2022. 
Handicaprådet vurderer, at idrætsforeningerne er rigeligt udfordret af corona-situationen 
lige nu, og derfor er tidspunktet ikke det rette ifht. at bede idrætsforeningerne om nye 
initiativer.  
 
Diverse kommentarer til Handicapprisen: 

 Skoler kan være kandidater hvis de laver noget ud over serviceniveauet. 
 Manglende kendskab til handicapprisen og Handicaprådet er generelt et problem. 
 Der mangler initiativer/ gruppeinitiativer i Rebild Kommune (bl.a. grundet kommu-

nens størrelse) 
 Nordjyske gav en god omtale af uddeling af handicapprisen 2020 
 I et valgår (2021) kan valgkampen måske bruges til at udbrede kendskabet til 

Handicaprådet 
 
Svar på spørgsmål til formanden omkring specialundervisning og corona: Der er sket en 
justering af de centrale retningslinjer. Præcisering af at forældre, med skolebørn i special-
tilbud, har mulighed for at bede skoleleder om, at deres barn fritages for fremmøde i sko-
len pga. corona. Skoleleder skal foretage individuel vurdering. Hvis barnet holdes hjemme 
står forældrene selv for evt. undervisning.  
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4 
Centerkontrakter 2021-2022 

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

Sagsfremstilling 
Centerkontrakterne 2021-2022 er vedhæftet som bilag til dette punkt. 
 

Beslutning 
 Generel betragtning er, at det er svært at være uenig i indholdet af centerkontrak-

terne. Der er nogle krydsreferencer i mellem centrene, som ikke helt hænger sam-
men. Det bliver spændende at se intentionerne og handlingerne udført.   

 De forskellige centre forpligter sig til centerkontrakterne og de har en informations-
værdi ifht. borgerne. 

 Grundtanker bag handicappolitik afspejles i kontrakterne. 
 For Center Familie og Handicap adskiller den nye kontrakt sig fra kontrakten for 

2019/ 2020, ved at der ikke er noget specifikt ifht. handicappede og der er et stør-
re fokus på borgerinddragelse og samskabelse.    

 
 

Bilag 

 Kontrakt_PO_2021_22 
 Kontrakt_SKF_2021_22.pdf 
 Kontrakt_PBV_2021_22.pdf 
 Kontrakt_CNM_2021_22.pdf 
 Kontrakt_CFH_2021_22.pdf 
 Kontrakt_CAB_2021_22.pdf 
 Kontrakt_BU_2021_22.pdf 

5 
Projekt Fremfærd 

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

Sagsfremstilling 
Niels vil sige lidt om projektet, samt lidt om Henning og Niels` deltagelse som oplægshol-
dere på webinar arrangeret af KL og DH. 
 

Beslutning 

Sammenskabt styring på voksenområdet i samarbejde med Center Arbejdsmarked. Bevil-
get 150.000 kr. til workshops. Udfordring med 18-30 årige med angstproblematikker, der 
både har sag i CAB for forsørgelse samt søger bostøtte i CFH. Hvorledes kan vi arbejde 
med disse borgere/ inddrage disse borgere og deres pårørende. Projektet skal køre over 2 
år, metoderne er inspireret af ”Patientens Team” i psykiatrien. 

Handicaprådsmedlemmer eller andre fra foreningerne vil få bud om indgåelse i en referen-
cegruppe, med henblik på faglige input. 

Bilag/Punkt%204%20Bilag%201%20Kontrakt_Center_Pleje_og_Omsorg_20212022.pdf
Bilag/Punkt%204%20Bilag%202%20Kontrakt_Center_Sundhed_Kultur_og_Fritid_20212022.pdf
Bilag/Punkt%204%20Bilag%203%20Kontrakt_Center_Plan_Byg_og_Vej_20212022.pdf
Bilag/Punkt%204%20Bilag%204%20Kontrakt_Center_Natur_og_Miljoe_20212022.pdf
Bilag/Punkt%204%20Bilag%205%20Kontrakt_Center_Familie_og_Handicap_20212022.pdf
Bilag/Punkt%204%20Bilag%206%20Kontrakt_Center_Arbejdsmarked_og_Borgerservice_20212022.pdf
Bilag/Punkt%204%20Bilag%207%20Kontrakt_Center_Boern_og_Unge_2021_2022.pdf
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6 
Opfordring fra DH i sag om ulovlig praksis i 12 kommuner 

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

Sagsfremstilling 
DH repræsentanterne har bedt om at få nedenstående mail fra Thorkild Olesen, formand 
for DH, på dagsordenen: 
 

Kære lokalformænd i DH afdelinger 

Ankestyrelsen har netop fastslået, at 12 kommuner har brudt loven ved at lade eksterne 
konsulenter udføre sagsforberedende arbejde i afgørelsessager med henblik på besparel-
ser. Kommunerne skal derfor genoptage de pågældende sager.  

De 12 kommuner er: Allerød, Favrskov, Hedensted, Hjørring, Holstebro, Kerteminde, 
Nordfyn, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Stevns og Vesthimmerlands Kommune.  

./. I kan læse Ankestyrelsens udtalelse her: https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-
2021/ankestyrelsen-har-afsluttet-sin-undersogelse-af-kommuners-brug-af-private-konsu-
lenter-pa-det-sociale-omrade  

Vi opfordrer de 12 kommuner til i første omgang at bede om en redegørelse i handicaprå-
det. Vi vil ligeledes opfordre jer til efterfølgende at få en redegørelse om udfaldet af gen-
optagelsen af sagerne med fokus på, om afgørelserne er blevet fastholdt, eller der er sket 
ændringer. 

./. Samtidig opfordrer vi generelt til, at kommunerne ophører med at bruge resultatlønnede 
konsulenter. Har kommunerne brug for hjælp til sagsbehandlingen i handicapsager, kan de 
få råd, vejledning og læringsforløb i Handicap Task Forcen, der er forankret i et samarbej-
de mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-om-
rader/sagsbehandling/task-forcen-handicap  
 

Beslutning 
Ankestyrelsen er, modsat KL, kommet frem til den konklusion, at en kommune ikke kan 
betale et eksternt konsulentfirma for sagsforberedende arbejde. 
På den baggrund er 7 sager i Center Familie og Handicap blevet genoptaget i januar 2021. 
 
Overordnet har sagen indvirkning på hvordan Rebild Kommune fremtidigt vil indgå i den 
slags samarbejde.  
 

7 
Eventuelt 

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

Sagsfremstilling 
Emner i Handicaprådet 2021: 

https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2021/ankestyrelsen-har-afsluttet-sin-undersogelse-af-kommuners-brug-af-private-konsulenter-pa-det-sociale-omrade
https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2021/ankestyrelsen-har-afsluttet-sin-undersogelse-af-kommuners-brug-af-private-konsulenter-pa-det-sociale-omrade
https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2021/ankestyrelsen-har-afsluttet-sin-undersogelse-af-kommuners-brug-af-private-konsulenter-pa-det-sociale-omrade
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/task-forcen-handicap
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/task-forcen-handicap
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 Ny lovgivning på beskæftigelsesområdet 
 Overgang fra ung til voksen 
 Dialog med udvalgene - hvordan er det gået med Handicappolitikken i indeværende 

valgperiode - plan for opfølgning.  
 

Beslutning 
Fra DH`s side blev der spurgt til status omkring pejlemærkerne herunder om der er en 
plan for udrulning i institutionerne (Projekt "Fælles retning for inklusion på børne-ungeom-
rådet"). 
Formand: Pejlemærkerne er vedtaget og skal nu omsættes i praksis. 
Maybritt: Institutionerne er forskellige og derfor er det er op til den enkelte institution, 
hvordan der arbejdes med pejlemærkerne. BFU får tilbagemelding i løbet af foråret. 
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Underskriftside 

Thøger Elmelund Kristensen    

Maybritt Toft Pedersen   

Marianne Heilskov   

Rikke Sahl   

Niels Sandemann   

Susan Starbæk Nielsen   

Henning Thygesen   

 


