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1
Godkendelse af dagsorden
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Beslutning
Mødet startes med et minuts stilhed for afdød medlem af Handicaprådet, Randi Stub Petersen.
Dagsorden godkendt.
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Oplæg fra Arbejdsmarkedschef Ann Frederiksen
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Handicaprådet ønsker fokus på beskæftigelse af handicappede og vil gerne orienteres om
handleplanen på beskæftigelsesområdet vedr. handicappede herunder særlige indsatsområder.
Arbejdsmarkedschef Ann Frederiksen vil holde oplæg om lovgivning og særlige indsatser
hvorefter der er tid til spørgsmål fra Handicaprådets side.
Beslutning
Det er et ministermål, at flere handicappede skal i beskæftigelse men iflg. Ann Frederiksen
forsømmer ministermålet at beskrive, hvordan dette skal måles.
Handicap må ikke registreres (med mindre borgeren modtager ydelser efter Serviceloven)
og det gør det svært at arbejde med og måle, hvornår kommunen lykkedes.
Personer med handicap registreres ikke i beskæftigelsessystemet. Der er derfor behov for
flere anvendelige data, der kan bruges til løbende vidensopsamling om beskæftigelsessituationen for personer med handicap. Desuden mangler der systematisk viden om kommunernes praksis og organisering af beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet.
Definition af handicap: Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse der medfører, at man
ikke kan deltage på lige vilkår med personer uden handicap.
Ministermålet er tænkt ind i Rebild Kommunes beskæftigelsesplan.
Konkret vil Rebild Kommune reducere ledigheden på fleksjob. Pt. 16 % ledige svarende til
88 borgere og målet er, at ledighedsprocenten skal ned på 13 %.
Anvendelse af handicapkompenserende ordninger og personlig assistance:
I 2018 er bevilget 50 personlige assistenter (mangel på data - der er ingen tal på hvor
mange der har søgt og hvor mange der har fået afslag).
I forhold til bevilgede hjælpemidler i 2018 ligger Rebild Kommune på en 29. plads ud af
landets 98 kommuner.
Rebild Kommune er en kommune med generel lav ledighed, så der er fokus på at få aktiveret alle med en arbejdsevne.
Handicaprådet ønsker tilbagemelding vedr. anvendelsen af KLAP-job.
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Udfordringer vedr. unges overgang til voksenområdet blev drøftet.
Ann Frederiksen oplyser, at unge, som bor på institution skal afklares inden de fylder 18
år.
Hvis Handicaprådet ønsker yderligere uddybning omkring FGU og STU foreslås det, at kontakte Christina Alberg, leder af Ungeenheden i Center Arbejdsmarked.
Forslag fra medlem af Handicaprådet på baggrund af egen erfaring som virksomhedsejer:
Temadag for virksomhedsejere med information om hvad det kræver, at have ansat en
medarbejder i fleksjob.
F.eks. information om hvad det kræver, hvad skal virksomheden gøre, hvad kan kommunen tilbyde af hjælp, hjælpemidler, mentorer eller anden støtte.
Det kunne lette indgangen til virksomheder med ambassadører i form af andre virksomheder, som har fleksjob ansatte.
Få virksomhederne til at tænke, at det at tage et socialt ansvar også kan være en god
forretning. Det rette match mellem fleksjobber og virksomhed er alt afgørende.
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Orientering fra formand
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Formanden vil orientere om:
 Dagsordenspunkt 4 "Orientering om tilsynsrapport fra Socialtilsyn Nord vedr. Boformen Søparken" fra Sundshedsudvalgsmøde den 07.01.2020.
 Dagsordenspunkt 7 "Revidering af kvalitetsstandarder - efter høring" fra Sundhedsudvalgsmøde den 07.01.2020.
 Forældrehenvendelser på baggrund af sag på Læringscenter Himmerland
 Status vedr. Handicapris
Niels Sandemann vil orientere om sagen vedr. brug af konsulenter og resultatløn på voksenhandicap-området.
Beslutning
 Vedr. tilsynsrapport fra Socialtilsyn Nord vedr. Boformen Søparken. Niels Sandemann, Centerchef Center Familie og Handicap orienterer: På baggrund af tilsynsbesøg i maj 2019 forventede Socialtilsyn Nord at komme med forskellige påbud. I høringsfase på 8 uger kom kommunen med løsningsforslag og handlinger i forhold til
de påtænkte påbud. Sociatilsyn Nord kom på et nyt uanmeldt besøg i november
2019. Af den efterfølgende tilsynsrapport fremgår, at de forhold som blev påpeget i
maj 2019 er løst og at forandringerne er langt større end forventet.


Vedr. revidering af kvalitetsstandarder - efter høring" fra Sundhedsudvalgsmøde
den 07.01.2020.

Rikke Sahl efterspørger svar på de spørgsmål som fremgår af Handicaprådets høringssvar.
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Susan Starbæk: Det er ikke et krav at have kvalitetsstandarder på hjælpemidler - Center
Pleje og Omsorg (CPO) har selv ment at der var et behov. Kvalitetsstandarden eksisterer
ikke endnu, da den ikke er endeligt godkendt. CPO har en metode til at vurdere funktionsevne. Metoden hedder FS3 og benyttes nationalt.


Vedr. Læringscenter Himmerland: Turblent periode på skolen. Stor ledelsmæssig
indsats og dialog med forældre. Fokus på eleverne og på at de fortsat har et godt
skoletilbud.



Status Handicappris: Der har været afholdt møde med Mads Rasmussen, udviklingskonsulent Idræt og Fritid, Center Sundhed, Kultur og Fritid. Der er udarbejdet
en foreløbig tidsplan for uddeling af Handicapprisen 2020, som skal uddeles som en
handicapidrætspris. Foruden Mads Rasmussen deltager Rikke Sahl, Henning Thygesen og Thøger Elmelund Kristensen.



Orientering om sagen vedr. brug af konsulenter og resultatløn på voksenhandicapområdet v. Niels Sandemann, Centerchef Center Familie og Handicap:
Center Familie og Handicap har indgået aftaler med konsulentfirmaerne Brorson og Transit.
Niels redegørfor bevæggrunde for brugen af konsulentfirmaerne og resultaterne. "Rebild
Kommunes svar på Ankestyrelsens høring vedr. kommunens brug af eksterne konsulenter" udleveres. Høringssvaret vil blive behandlet af Sundhedsudvalget den 05.02.2020.
Iflg. Niels har samarbejdet med konsulentfirmaerne været en god læring og sparring for
rådgiverne på voksenhandicapområdet i Center Familie og Handicap.
Der ud over pointeres de gode faglige resultater, som har ført til positive ændringer i 8
sager i kraft af at der både er skabt bedre faglige løsninger for den enkelte borger samtidigt med et reduceret økonomisk forbrug.
DH`s repræsentanter udtrykker skepsis omkring brug af resultatløn og giver udtryk for, at
fokus i stedet burde være på borgere, som kunne have behov for mere hjælp. Det bekymrer DH`s repræsentanter om det er den måde kommunen vil arbejde på fremadrettet. Der
bliver spurgt til politiske overvejelser og om er det fair at give del af besparelser til konsulenter.
Thøger Elmelund Kristensen foreslår, at byrådsmedlem og formand for sundhedsudvalget
Lene Schmidt Aalstrup inviteres til næste møde i Handicaprådet.
Der bliver spurgt til hvorfor DH først får svar på deres spørgsmål på dette møde - hvorfor
de ikke har kunnet få en redegørelse tidligere. DH`s medlemmer har i forbindelse med
sagen anmodet Handicaprådets formand om et ekstra møde, men formanden vurderede at
det kunne vente til planlagt møde den 29.01.2020.
Niels oplyser, at Handicaprådet har fået samme tidsmæssige som indholdsmæssige orientering som både det politiske udvalg og Byrådet. Dette finder forvaltningen er et helt rimeligt kommunikationsniveau.

Bilag
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Midtvejsevaluering
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Evaluering af samarbejdet i Handicaprådet efter de første 2 år.
Beslutning
Udskudt til næste møde den 24.03.2020.
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Repræsentanter og suppleanter
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Udpegning af nye repræsentanter og suppleanter til Handicaprådet.
Beslutning
Drøftelse om opslag på Facebook (tekst kan sendes til sekretær for Handicaprådet).
Opfølgning på næste formøde ifht. suppleanter.
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Emner til næste møde
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Emner:
STU og FGU
Beslutning
Forslag om emnerne:
 Fortsættelse af arbejdet med tilgængelighed
 Samarbejde med politiske udvalg
Ungdomsområdet (STU og FGU) skal evt. udsættes til efter sommerferien, så FGU har kørt
i et år.
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Eventuelt
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18
Sagen afgøres i: Handicaprådet
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Sagsfremstilling
 Status i forhold til deltagelse i "Handicaprådenes dag" den 25.02.2020, "Politisk Visionsdag - Nordjysk Socialaftale 2021-2022" den 03.02.2020 og "Inspirationsdag
for de nordjyske handicapråd" den 16.04.2020. Invitationer til arrangementerne er
mailet til alle medlemmer.


Diæter og kørselsgodtgørelse til de medlemmer af Handicaprådet, som repræsenterer DH.
Aftale omkring frekvens for indberetning og udbetaling.

Beslutning
Handicaprådenenes dag: ingen deltagelse.
Nordjysk Socialaftale: Thøger og Henning deltager
Inspirationsdag for de nordjyske Handicapråd: Rikke kan muligvis deltage.
Marianne har fået en indkaldelse til et andet møde som hun vil rundsende til de øvrige
medlemmer af Handicaprådet.
Sekretær laver opfølgning med Niels ifht. bestyrelsespost CKU.
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Maybritt Toft Pedersen
Marianne Heilskov
Rikke Sahl
Niels Sandemann
Susan Starbæk Nielsen
Henning Thygesen
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