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Referat 
Handicaprådet 

Mødedato: 

23. marts 2021 

Mødetidspunkt: 

16:30 

Sted: 

Administrationsbygningen i Terndrup, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup - by-
rådssalen eller online 

Møde slut: 

 

Fraværende: 
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8 
Godkendelse af dagsorden 

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

Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsorden. 
 

Beslutning 
Godkendt. 
 

9 
Orientering fra formand 

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

Sagsfremstilling 
 Ledelsesinfo og Ledelsestilsyn CFH, dagsordenspkt. 33 og 34, BFU den 10.03.2021. 
 Svar på Rikke Sahl`s spørgsmål ang. takstreduktion ved reduceret skema. 

 

Beslutning 
 Ledelsesinfo og ledelsestilsyn i CFH: 

 
Der er modtaget færre underretninger i 2020 end i 2019. 
 
Fra 01.01.20 til og med januar 2021 er der udarbejdet 131 børnefaglige undersøgelser. 
Fra november - januar er der afsluttet 31 børnefaglige undersøgelser. 3 er ikke afsluttet 
rettidigt, hvilket giver en rettidighed på 90,4%. 
 
Pr. 16.02.21 er der udarbejdet 181 aktive lovpligtige handleplaner. I syv af disse er op-
følgningen ikke sket rettidig, hvilket giver en rettidighed på 96 %. 
 
Ankestyrelsen har i 2020 på hele servicelovsområdet for Rebild Kommune truffet afgø-
relse i 37 sager, hvilket er lavt sammenlignet med landstallene. 
Omgørelsesprocent på 47 mod 36 på landsplan. 
I omgørelsesprocenten regnes både de ændrede/ ophævede afgørelser samt de sager, 
der er hjemvist til fornyet behandling. Desuden vil sager der både indeholder stadfæ-
stede afgørelser og omgjorte afgørelser kun tælle som en omgjort sag. 
Opgjort har Ankestyrelsen truffet følgende afgørelser: 8 stadfæstelser, 7 hjemsendel-
ser, 2 ændringer/ophævelser og 3 afvisninger/ henvisninger. 
 
På voksenområdet har der i 2020 været 433 efterspørgsler på voksenhandicapydelser. 
Der ses generelt en stigende efterspørgsel - også på landsplan. Største stigning ses in-
denfor de 20-30 årige med psykiatriske lidelser. 
Udarbejdelse af handleplaner på voksenområdet har en rettidighed på 93 %. Opfølgnin-
ger på handleplanerne har en rettidighed på 98 %. 
 
 Takstreduktion for specialklasse: 
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Når et barn starter i specialklasse vil det altid starte til fuld takst. Det er først efter 3 må-
neder, at der kan reduceres i taksten, hvis barnet er i reduceret skema. I situationer med 
reduceret skema, vil det ofte være sådan i praksis, at barnet starter i reduceret skema når 
det starter i en specialklasse og at man i forbindelse med opstarten laver en plan for op-
trapning af skoletiden. 

Det betyder derfor også, at det kun vil være i de tilfælde, hvor barnet fortsat ikke kommer 
i skole over 50% af undervisningstiden efter 3 måneder, at der vil være mulighed for en 
takstreduktion. 

I forbindelse med arbejdet med ”Udvikling af specialtilbuddene i Rebild Kommune” er der 
nedsat et arbejdsgruppe/ forum for lederne af specialtilbuddene. Denne arbejdsgruppe 
arbejder blandt andet med en model for håndtering af takstreduktion i forbindelse med 
reduceret skema, da det ikke blot er et spørgsmål om at reducere taksten i forhold til un-
dervisningstiden. Der kan være flere scenarier som vil være relevant at medtage i denne 
model, eksempelvis kombinationer med hjemmeundervisning, progressionen for barnets 
tilbagevenden til skole mm. Der er ofte en del samarbejdsopgaver forbundet med elever i 
reduceret skema, hvilket også skal indtænkes i modellen. 

Der vil på senere tidspunkt komme en sag på BFU, hvor arbejdsgruppens arbejde bliver 
præsenteret. 
 

10 
Tema: Overgang fra ung til voksen 

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

Sagsfremstilling 
Tema: Overgang fra ung til voksen for unge med handicaps. 
Oplæg fra Niels Sandemann. 
 

Beslutning 
Den 01.01.2021 trådte ny lov i kraft som forpligter kommunerne til at formalisere og for-
berede overgangen fra ung til voksen. 
I Rebild Kommune er oprettet et nyt tværfagligt team bestående af 1 socialrådgiver fra 
voksenhandicapteamet, 1 socialrådgiver fra børnehandicapteamet, 1 socialrådgiver fra 
Ungeteamet og 2 medarbejdere/ vejledere fra Ungeenheden i Center Arbejdsmarked. 
Teamet skal mødes en gang pr. kvartal. 
Teamet skal drøfte de borgere, som fylder 17 år i det kommende kvartal samt borgere, 
som er berettiget til efterværn, når de fylder 18 år. 
 
Nogle sager kompliceres af hvad der er muligt lovgivningsmæssigt, og herunder kan al-
dersgrænsen på 18 år være en barriere. 
 

11 
Læringscenter Himmerland, procesplan 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 
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Sagsfremstilling 
Sikring af bæredygtig fremtid for Læringscenter Himmerland (dagsordenspkt. 40 BFU den 
10.03.2021). 
Chef for Center Børn og Unge, Lene Hvilsom Larsen, deltager. 
Bilag: Procesplan. 
 

Beslutning 
Scenarie 1 er valgt. Læringscenter Himmerland flyttes ikke og nu følger et arbejde med 
følgende: 

 Ansættelse af ny skoleleder 
 Ledelsesstruktur, nedsættelse af arbejdsgruppe (sag til BFU i maj 2021) 
 Børneperspektiver, spejling, livsduelighed, finde de rette muligheder for alle børn. 

Der nedsættes arbejdsgruppe. 
 Medarbejder- og ledelsessparring, hvordan sikres dette? Der nedsættes arbejds-

gruppe og der foregår proces i MED-udvalget på Læringscenter Himmerland. 
 Læringscenter Himmerland som et attraktivt tilbud, fortælling, faciliteter - skolebe-

styrelsen er tovholder på dette. 
 Bygningsmæssige forbedringer indgår i den generelle renovering og vedligehold af 

kommunens bygningsmasse. 
 
Børnehavedelen kører i et spor for sig.  
 
Kommentarer fra DH: vær opmærksom på sammenhængskraft mellem de forskellige ar-
bejdsgrupper og hvad der kan læres af processen. Særligt fokus på hvordan forældretilli-
den kan genoprettes (tillidsbrud grundet manglende involvering fra november og frem til 
den endelige beslutning). 
Handicaprådet anbefaler, at bruge forældrene aktivt i den videre proces. 
 
 

Bilag 

 Procesplan - Sikring af en bæredygtig fremtid for Læringscenter Himmerland 

12 
Orientering om møde vedr. kommunal fællespris 

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

Sagsfremstilling 
Orientering fra Henning, som har deltaget i et fælles møde vedr. samling af forskellige 
kommunale priser, herunder Handicapprisen, til èn fælles kommunal pris. 
 

Beslutning 
Det vurderes, at der er flere ulemper end fordele ved at Handicapprisen sammenlægges 
med øvrige kommunale priser til èn fælles pris, som uddeles ved et årligt award-show. 
Konklusionen er, at uddeling af Handicaprisen fortsætter som hidtil på den Internationale 
Handicapdag. 
 

Bilag/Punkt%2011%20Bilag%201%20Procesplan__Sikring_af_en_baeredygtig_fremtid_for_Laeringscenter_Himmerland.pdf
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13 
Kommunalvalg 

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

Sagsfremstilling 
Aktiviteter frem mod kommunalvalget - hvordan kan handicapområdet sættes til debat ? 
 

Beslutning 
 Forslag om gentagelse af tidligere arrangement i Skørping Hallen. Et cafè-arrange-

ment hvor borgere kunne gå rundt og tale med forskellige politikere og råd. 
 Som udgangspunkt foretrækkes et arrangement baseret på brugerinddragelse frem 

for panel diskussion. 
 Tænk evt. i noget som vil skabe opmærksomhed omkring arrangementet. 
 Tænk i mulige alliancer. 
 Patienterforeninger går sammen om vælgermøde i oktober, hvor det også vil være 

godt med deltagelse fra DH. 
 
Det aftales at Henning og Marianne udgør en lille arbejdsgruppe under DH, som arbejder videre med 
valg af et arrangement. 
 

14 
Samskabelse 

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

Sagsfremstilling 
DH vil gerne høre mere om samskabelsesprojekt fra Niels. 
 

Beslutning 
6 kommuner er udpeget til Projekt Fremfærd. I Rebild Kommune et læringsprojekt mellem 
Center Familie og Handicap og Center Arbejdsmarked.  
I Rebild Kommune vil man kigge på borgere mellem 18-30 år, som har aktive sager i Job-
centret og samtidigt efterspørger handicapydelser. 
Der er igangsat metodeudvikling. 
Der er desuden tildelt penge til aktiviteter men projektet er ikke rigtig kommet i gang 
endnu grundet corona og et manglende kommisorie fra KL og COK.  
 

15 
Høring - udbud genbrugshjælpemidler 

Sagsnr: 88.20.08-P27-3-20 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 

SKI - der er en fællesoffentlig indkøbsfunktion - har igangsat udbud af den kommende SKI-aftale 50.99 
vedr. genbrugshjælpemidler.  
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Genbrugshjælpemidler er omfattet af servicelovens § 112, og det forpligter Rebild kommune til at fo-
retage høring i de kommunalt nedsatte ældre- og handicapråd jf. retssikkerhedslovens §§ 30 og 37a, 
stk. 2. 

Der er frist for afgivelse af høringssvar til SKI senest den 13. april 2021, høringssvaret skal derfor be-
handles på rådets planlagte møde i marts.  

Kort om aftalen: 

50.99 Genbrugshjælpemidler (pulje 2) er en fælleskommunal SKI-aftale, der skal omfatte op mod 15 
hjælpemidler, tilbehør og reservedele inden for manuelle kørestole, siddepuder, skummadrasser i 
kategori 4 og glide- og vendehjælpemidler.  

 Aftalen forventes at træde i kraft i tredje kvartal af 2021. 

 Sådan er brugerinddragelsen sikret på aftalen:   

 For at opfylde servicelovens krav til brugerinddragelse har SKI været i dialog med relevante handica-
porganisationer og afholdt dialogmøder med en række brugerrepræsentanter. Her har vi fået inputs 
til, hvilke krav SKI og kommunerne skal tage med i udbudsmaterialet.  

SKI vil også invitere brugerrepræsentanter til at deltage i produktafprøvningen, som bliver gennemført 
i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud. 

Det er således ikke endeligt afklaret, hvilken brugerorganisation eller brugerrepræsentant 
der skal repræsentere ved brugerinddragelsen. 

Indkøbsafdelingens indstilling: 

Indkøbsafdelingen indstiller, at Handicaprådet indsender høringssvar til SKI, hvori det be-
mærkes at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke kan redegøres mere konkret for bruger-
inddragelsen, men at det forudsættes afklaret ved udbuddets produktafprøvning.  

 

Økonomi 
Intet. 
 

Beslutning 
Handicaprådet følger indkøbsafdelingen indstilling. 
 

Bilag 

 50.99 Høring vedr. genbrugshjælpemidler 

Bilag/Punkt%2015%20Bilag%201%205099_Hoering_vedr_genbrugshjaelpemidler.pdf
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16 
Eventuelt 

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

Beslutning 
Intet til referat 
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Underskriftside 

Thøger Elmelund Kristensen    

Maybritt Toft Pedersen   

Marianne Heilskov   

Rikke Sahl   

Niels Sandemann   

Susan Starbæk Nielsen   

Henning Thygesen   

 


