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Referat 
Handicaprådet 

Mødedato: 

25. maj 2021 

Mødetidspunkt: 
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Møde slut: 

 

Fraværende: 
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17 
Godkendelse af dagsorden 

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

Beslutning 
Godkendt 
 

18 
Orientering fra formand 

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

Sagsfremstilling 
 Orientering om status på Læringscenter Himmerland herunder børnehavedelen og 

ansætttelse af ny leder. 
 

Beslutning 
Tidsplan omkring Læringscenter Himmerland fortsætter med P-spor og F-spor i skoleregi. 
Børnetallet er stigende i børnehaven - pt. 5 indskrevne børn (kapacitet på 8).  
Formand oplyser,  at der i fohold til de ny børnehaver i Støvring og Skørping, har været 
tanker om at kunne lave specialgruppe i en af disse. Det er anslået at ville koste koste 3,9 
millioner at etablere en specialgruppe. Børne- og Familieudvalget har dog besluttet, at 
afvente ansættelse af ny leder på Læringscenter Himmerland og vil følge børnegruppen til 
Børnehuset, LCH. 
Bønehuset på Læringscenter Himmerland skal fortsat være et tilbud, hvor personalets 
kompetencer løbende tilpasses. 
 
Fra DH`s side udtrykkes bekymring omkring hvorvidt de rette kompetencer er i personalet 
og om tilbuddet skal rumme for mange forskellige børn med forskellige behov. 
Det kan synes som en umulig opgave for personalet at løfte.  
 
 

19 
Besparelser på sundhedsområdet 

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

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget besluttede på deres møde, den 12. maj 2021, at Sundhedsudvalget 
indstiller besparelser i 2021 på udvalgets område svarende til min. 5. mio. kr. i helårsvirk-
ning. De indstillede besparelser skal fremlægges for Byrådet den 22. juni 2021.  

Sundhedsudvalget holder ekstraordinært møde, den 19. maj 2021 om besparelser. Så-
fremt der prioriteres besparelsesforslag, vil der blive en høringsproces med frist d. 28. maj 
2021.  
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Tidsplan og materiale eftersendes. 
 
Der er sendt forespørgsel om deltagelse på Handicaprådsmødet til Centerchef for Center 
Pleje og Omsorg, Birgitta Sloth Christiansen, den 18. maj. 
 

Beslutning 
Orientering fra formand: Økonomien skrider driftsmæssigt og CPO står pt. med et minus 
på 11,2 millioner og dertil kommer, at kommunen som helhed står med et serviceniveau, 
som kommer til at overskride servicerammen, og dermed kan kommunen få pålagt en 
straf på 60 % af overskridelsen af servicerammen, såfremt servicerammen overskrides på 
landsplan. 
Budgetoverskridelsen skyldes primært overforbrug på hjemmeplejen.  
Grundlæggende opfattelse er, at hvis der skal spares penge, skal det ske gennem service-
niveaubeskrivelserne. 
Besparelsesmuligheder ud fra sparekatalog giver en besparelse på 9 millioner. 
Det er hidtil ikke lykkedes at reducerere antallet af plejehjem og plejeboliger, som tidlige-
re er anslået til at kunne opnå en besparelse på 14 millioner. 
 
Der kanaliseres mange sundhedsplejeopgaver fra sundhedsvæsnet over i hjemmeplejen, 
hvilket også er medvirkende til øgede udgifter. 
 
Økonomiudvalget holder møde den 26. maj 2021. Der afventes nærmere besked om hvor-
vidt der bliver en høring eller ej. 
 
 
 

20 
Reformen "Børnene først" 

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

Sagsfremstilling 
Kort orientering om reformen fra et børnehandicap perspektiv v/ Niels. 
 

Beslutning 
Politisk aftale med alle partier den 11. maj 2021. 
Der forventes lovforslag primo 2022. 
Ikrafttrædelse 1. januar 2023. 
 
Generel aftale - det konkrete indhold kommer. 
Fokusskifte fra fokus på anbringelser til fokus på indsatser. 
 
Der er ikke et særligt børnehandicapperspektiv i reformen. 
Se yderligere om reformen i bilag som er vedhæftet til referatet.  
 

Bilag 

 Børnene først 

Bilag/Punkt%2020%20Bilag%201%20Boernene_foerst.pdf
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21 
Tilsynsrapport Søparken 

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

Sagsfremstilling 
Orientering om tilsynsrapport og tiltag v/ Niels. 
 

Beslutning 
Der er igen kommet en tilsynsrapport tilsvarende ikke så gode rapporter tilbage i 2019 
bl.a. vedr. arbejdsmiljø. 
Situationen følges tæt af Byrådet. 
Se yderligere i bilag som er vedlagt referatet. 
 
 

Bilag 

 Søparken - Handicaprådet 25.05.2021 

22 
Budget 2022-2025. Indledende drøftelser 

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

Beslutning 
Først efter sommerferien vil der komme gang i budgetforhandlingerne. 
Der er planlagt budgetseminar for Byrådet den 23. august 2021. 
 

23 
Valg 2021 

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

Beslutning 
Kort drøftelse, hvor der fra formandens side opfordres til tænkning i valgaktiviteter. 
Marianne og Henning arbejder på et udspil. 
Henning oplyser, at der kommer et arrangement fra patientforeningerne i uge 44. 
 

24 
Sønderup Skole omdannet til nyt privat tilbud 

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

Beslutning 
Udsættes da der er ikke er nok kendskab til tilbuddet pt. og ingen borgere fra Rebild 
Kommune benytter tilbuddet. 
 

Bilag/Punkt%2021%20Bilag%201%20Soeparken__Handicapraadet_25052021.pdf
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25 
Eventuelt 

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

Beslutning 
DH beder om, at der ved fordeling af poster i Handicaprådet efter det kommende valg, 
kunne være en opmærksomhed på repræsentation fra BFU og Sundhedsudvalget. 
Formand og næstformand vil sende et par linjer herom til borgmesteren, så der kan tages 
højde for dette ifbm. det kommende valg. 
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