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31 
Godkendelse af dagsorden 

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

Sagsfremstilling 
Susan Starbæk, Niels Sandemann og Maybritt Toft Pedersen var fraværende. 
 
 

Beslutning 
Dagsorden godkendt. 
 
 

32 
Budget 2022 og høring 

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

Sagsfremstilling 
Drøftelse af udkast til budget 2022-2025 efter 1. behandling i Byrådet herunder sparefor-
slag samt udarbejdelse af høringssvar. 
 

Beslutning 
Susan Starbæk, Niels Sandemann og Maybritt Toft Pedersen var fraværende. 
 
Den 22. september var budgettet for 2022-2025 til 1. behandling i Byrådet. 
Som udgangspunkt er der et underskud på 29 millioner. 
Det indstilles derfor, at rammen for anlæg nedsættes til 80 millioner i 2022, hvilke løser 
udfordringer på bundlinjen men ikke de udfordringer, hvor der mangler penge i budgettet 
for nogle af fagudvalgene.  
 
Bemærkning fra Økonomiudvalget: Fagudvalgene prioriterer midler til udfordringer og ønsker inden 
for egen økonomiske ramme i basisbudget 2022-25, dog således at forvaltningen udarbejder sparekatalog på 
2 pct. på Økonomiudvalgets eget område til brug for en videre politisk drøftelse og eventuel udvælgelse/prio-
ritering. 
 
Særligt relevant for Handicaprådet er de sparekataloger, som er lavet til Sundhedsudvalget og Børne-Familie-
udvalget. 
 
Sundhedsudvalget skal tilvejebringe råderum grundet merforbrug ifht. budgettet. 
Sparekataloget er opdelt i ældreområde og sundhedsområde.  
Der er bl.a. strukturforslag til reducering i antallet af plejeboliger. 
 
Børne-Familieudvalget skal træffe afgørelse om eventuelle besparelser, da PPR mangler 1,5 million for at kun-
ne opretholde nuværende serviceniveau. 
PPR`s budget har hidtil ikke fulgt børnetallet og befolkningsudviklingen i kommunen. 
 
Forskellige punkter i rådsrumskataloget diskuteres herunder forslag om at alle specialtilbud reduceres med 
5%. Mange af forslagene i rådsrumskataloget er småbeløb og det er reelt kun strukturforslagene på skole- og 
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børnehaveområdet, der kan rykke noget. Grundet det forestående kommunalvalg, er det dog svært at fore-
stille sig, at politikerne vil ændre strukturen for 2022.  
 
Henning: Antallet af udarbejdede PPV`er (pædagogisk psykologisk vurdering) er langt højere end det antal 
børn, der visiteres til specialtilbud. Det skyldes angiveligt skolernes økonomi.  
 
Thøger: Det svinger fra år til år hvilke skoler der ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Samlet set for 
alle skoler er der en underfinansiering på mellem 4-5 millioner jf. seneste analyse. Der er samtidigt en stigning 
i antallet af børn, som visiteres til specialtilbud. Der vil således også opstå budgetmæssige udfordringer de 
kommende år.  
Rebild Kommunes udgifter ligger generelt lavt, og derfor gør det ondt at spare.  
 

Bilag 

 Høring budget 2022- orienteringsskrivelse 

33 
HØRING:: Udbud af bleer 

Sagsnr: 88.20.08-P27-7-21 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 

Rebild Kommune forventer at tilslutte sig en forpligtende aftale under Staten og Kommu-
nernes Indkøbsservice (SKI) vedrørende bleer til borgere med bevilling efter servicelovens 
§ 112 (hjælpemidler).  

I henhold til Retssikkerhedslovens § 37 a stk. 2 og vejledning til servicelovens § 112 skal 
ældre- og handicaprådet høres i forhold til kravspecifikationerne i udbudsmaterialet.  
Rebild Kommunes handicapråd bedes derfor udtale sig i forhold til foreliggende materialer, 
herunder kravspecifikation, jf. vedlagte bilag. 

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) gennemfører på vegne af et antal kommu-
ner i Danmark et udbud på bleer, herunder indkøb af bleer til borgere med bevilling efter 
servicelovens § 112 (hjælpemidler). Det er denne del af udbuddet, der nu høres i kommu-
nernes handicapråd. Udbuddet munder ud i en såkaldt forpligtende aftale, som de kommu-
ner, der tilslutter sig udbuddet, er forpligtede til at anvende. 

SKIs hovedaftale med de vindende leverandører forventes at træde i kraft 1. august 2022, 
men Rebild Kommune forventer først at tiltræde aftalen pr. 1. november 2023, sammen 
med det øvrige Jysk Fællesindkøb. Aftalen løber herefter i 4 år frem til 31. oktober 2027. 

SKI har udarbejdet udbudsmaterialet i samarbejde med en nedsat ekspertgruppe, bestå-
ende af repræsentanter fra 20 kommuner og indkøbsfællesskaber. Skanderborg Kommune 
har i denne ekspertgruppe - ved kontinenssygeplejerske og udbudskonsulent – repræsen-
teret Rebild Kommune via vores indkøbsfælleskab, Jysk Fællesindkøb (i alt 8 jyske kom-
muner). 

SKI har modtaget inputs fra brugerorganisationerne Dansk Handicap Forbund, Ældresagen 
Scleroseforeningen, PROPA og Kontinensforeningen. Gennem brugerorganisationerne har 
SKI afholdt møder med en række brugerrepræsentanter, som foreskrevet i vejledning til 
servicelovens § 112. 

Bilag/Punkt%2032%20Bilag%201%20Hoering_budget_2022_orienteringsskrivelse.pdf
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Udbuddet omfatter et bredt og dybt sortiment af forskellige typer af bleer, underlag og fik-
seringstrusser, jf. Bilag C Leverandørens tilbud (sortimentsliste). Tilbudslisten består af et 
obligatorisk sortiment samt et frivilligt, supplerende sortiment. Det antal produkter, som 
leverandøren tilbyder i det frivillige sortiment, indgår i evalueringen af tilbuddene. Tilbuds-
listen er udarbejdet i en mindre arbejdsgruppe bestående af kontinenssygeplejersker og 
udbudskonsulenter fra føromtalte brugergruppe, herunder kontinenssygeplejersken fra 
Skanderborg Kommune. 

I Bilag B Kravspecifikation beskrives krav til kontinensprodukterne. 

SKI har udarbejdet en evalueringsmodel, der giver den enkelte kommune mulighed for at 
tilslutte sig aftalen på én af tre forskellige modeller: 

A. Direkte tildeling 

B. Tildeling på baggrund af kvalitetstest i en nedsat faggruppe. 

C. Tildeling på baggrund af kvalitetsafprøvning på Borgeren med bevilling. 

Rebild Kommune forventer at tilslutte sig model B, hvor Skanderborg Kommune – som 
tovholder for Jysk Fællesindkøb – gennemfører en kvalitetstest i en faggruppe, bestående 
af fagpersoner fra kommunerne i Jysk Fællesindkøb. 

Evalueringen efter model B sker efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kva-
litet, hvor følgende parametre indgår: 

Kvalitet (50 %) 

Pris (35 %) 
 
Sortiment (10 %) 
 
Bæredygtighed (5 %) 

I dokumentet Vejledning til ældreråd og handicapråd har SKI beskrevet flere detaljer om 
udbuddet. Vær opmærksom på, at høringssvar sendes som vanligt til Indkøbs- og Udbud-
steamet i  
Rebild Kommune, hvorefter vi forestår afsendelse af høringssvar til SKI. 

SKI har udarbejdet en række materialer til brug for kommunernes handicapråd. Følgende 
materialer vurderes at være væsentlige for høringen: 
 
SKI Vejledning til ældreråd og handicapråd. 
 
Bilag E Leveringskontrakt: afsnit 3-5 (s. 7-21) og afsnit 9 (s. 30-34).  
 
Bilag D Retningslinjer for tildeling af leveringskontrakt: Model B er beskrevet på s. 4-7. 
 
Bilag B Kravspecifikation. 
 
Bilag C Leverandørens tilbud (sortimentsliste). 
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Fællescenter Sekretariatet indstiller, at ældre- og handicaprådet drøfter de fremsendte do-
kumenter og brugerinddragelsen med henblik på eventuel afgivelse af høringssvar. Rådet 
har mulighed for at tilkendegive, at der ikke ønskes afgivet et høringssvar. 

 

Beslutning 
Ældrerådets høringssvar vedr. udbud af bleer 

Ældrerådet anbefaler, at der stilles høje krav til kvalitet og funktionalitet med særligt fokus 
på værdighed for brugerne af bleerne. 

 
Godkendt på ældrerådets møde d. 27. september 2021. 
Pernille Garde Laursen 
Sekretær 
 
Poul Larsen og Ulla Haugaard deltog ikke i drøftelsen af punktet.  
 
Handicaprådet afgiver ikke høringssvar. 
 

Bilag 

 Vejledning til ældreråd og handicapråd (1).pdf 
 Bilag E Leveringskontrakt (med overstregninger).pdf 
 Bilag D Retningslinjer for tildeling af leveringskontrakt (med overstregninger).pdf 
 Bilag C Sortimentsliste (Delaftale 1).xlsx 
 Bilag B Kravspecifikation (Delaftale 1).xlsx 

 

Bilag/Punkt%2033%20Bilag%201%20Vejledning_til_aeldreraad_og_handicapraad_1pdf.pdf
Bilag/Punkt%252033%2520Bilag%25202%2520Bilag_E_Leveringskontrakt_med_overstregningerpdf.pdf
Bilag/Punkt%252033%2520Bilag%25203%2520Bilag_D_Retningslinjer_for_tildeling_af_leveringskontrakt_med_overstregningerpdf.pdf
Bilag/Punkt%252033%2520Bilag%25204%2520Bilag_C_Sortimentsliste_Delaftale_1xlsx.pdf
Bilag/Punkt%252033%2520Bilag%25205%2520Bilag_B_Kravspecifikation_Delaftale_1xlsx.pdf
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Underskriftside 

Thøger Elmelund Kristensen    

Maybritt Toft Pedersen   

Marianne Heilskov   

Rikke Sahl   

Niels Sandemann   

Susan Starbæk Nielsen   

Henning Thygesen   

 


