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1 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 

Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Beslutning 

Godkendt 

 

2 

Præsentationsrunde 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 

Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 

Kort præsentationsrunde af nyt Handicapråd for perioden 2022 - 2025. 

 

Byrådsmedlem Jeanette Sagan (suppleant byrådsmedlem Maybrit Toft Pedersen)  

Byrådsmedlem Peter Hansen (suppleant byrådsmedlem Lars Hørsman) 

 

Centerchef for Center Familie og Handicap, Niels Sandemann 

Funktionsleder i Center Pleje og Omsorg, Susan Starbæk Nielsen 

 

Repræsentanter for Danske Handicaporganisationer (DH): 

Henning Michael Thygesen 

Rikke Sahl 

Joan Sylvestersen 

Maria Adele Bonde 

 

Suppleanter for repræsentanter fra DH er Gitte Ingeborg Mikkelsen, Marianne Heilskov 

Hansen og Hanne Vestergaard Ottesen. 

 

Sekretariatsbetjening af udviklingskonsulent i Center Familie og Handicap, Sisse Skyum 

(suppleant administrativ medarbejder i Center Børn og Unge, Susanne Kyndesen Christen-

sen)  

 

 

 

Beslutning 

Præsentation af udvalget nye medlemmer 

 

3 

Konstituering og valg af formandsskab 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 

Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 

Valg af formand og næstformand 

§ 5 Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en for-

mand, dernæst en næstformand.  
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Stk. 1 Vælges formanden for rådet blandt myndighedsrepræsentanterne i rådet, vælges 

næstformanden blandt DH-Rebilds repræsentanter og visa versa.  

Stk. 2 I tilfælde af stemmelighed mellem 2 kandidater til hhv. formands- og næstfor-

mandsposten, afgøres valget ved lodtrækning.  

Stk. 3 Formanden og næstformanden udgør et formandskab.  

 

Beslutning 

Ny formand og næstformand: 

Formand: Peter Hansen, Byrådsmedlem  

Næst formand: Rikke Sahl, DH 

 

Bilag 

• Forretningsorden for Rebild kommunes handicapråd 2018-2021 

4 

Forslag til mødedatoer i 2022 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 

Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet afholder 6 årlige møder. 

Der stilles forslag om følgende mødedatoer i resten af 2022: 

 

29.03.2022 (formøde formandskab og sekretær den 15.03.2022) 

31.05.2022 (formøde formandskab og sekretær den 17.05.2022) 

23.08.2022 (formøde formandskab og sekretær den 09.08.2022) 

27.09.2022 eller 04.10.2022 vedr. budget (formøde formandskab og sekretær 14 dage 

før) 

29.11.2022 (formøde formandskab og sekretær den 15.11.2022)  

 

Beslutning 

Godkendt 
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Gennemgang af overleveringsnotat 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 

Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 

Overleveringnotat skrevet af formand for Handicaprådet i perioden 2018-2021, byråds-

medlem Thøger Elmelund Kristensen, er vedhæftet som bilag. 

 

file:///C:/Program%20Files/SBSYS/Drift/Temp/symc21/Dagsorden/Bilag/Punkt%203%20Bilag%201%20Forretningsorden_for_Rebild_kommunes_handicapraad_20182021.pdf
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Beslutning 

Overleveringsnotatet udarbejdet af tidligere formand Thøger Elmelund Kristensen blev 

gennemgået. Gennemgangen gav anledning til en general drøftelse af Handicaprådets øn-

ske om, at der i den kommende periode bliver en opmærksomhed på, at Handicaprådet i 

højere grad bliver orienteret på forkant fra politisk niveau, når der er noget relevant på 

udvalgsmøder. Desuden ønsker Handicaprådet en opmærksomhed på, at høringer sendes 

ud til Handicaprådets medlemmer hurtigst mulig, når de modtages af sekretær, så med-

lemmer af DH som minimum har mulighed for at lave høringssvar, også uden at hele Han-

dicaprådet nødvendigvis står som medunderskrivere.  

Det besluttes, at det som udgangspunkt fremover er DH, der udarbejder aktuelle hørings-

svar, hvortil Handicaprådet beslutter, om de vil være medunderskrivere. 

Det besluttes desuden, at der fremadrettet skal være et fast punkt på dagsorden, hvor po-

litikerne orienterer fra udvalgsmøder ud fra et politisk perspektiv.  

 

Bilag 

• Overlevering af opgaver til nyt Handicapråd 
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Årsberetning 2021 herunder evt. opfølgninger 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 

Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 

Årsberetning 2021 herunder eventuelle opfølgninger. 

 

Beslutning 

I henhold til forretningsordenen stk. 6, foreligger der ikke en årsberetning til gennemgang 

fra 2021 udover overleveringsnotatet (jf. pkt.5). Det aftales, at der på det kommende 

møde skal besluttes, hvorledes man forholder sig til dette punkt i forretningsordenen 

fremadrettet. 
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Arbejdsplan 2022 samt arbejdsplan for valgperioden 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 

Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 

Arbejdsplan 2022 samt arbejdsplan for valgperioden. 

 

Beslutning 

Der er i handicaprådet et ønske om at få et bredere indblik i og kendskab til praksis på 

handicapområdet i Rebild Kommune. I den kommende arbejdsplan for 2022, skal det der-

for tænkes ind, at Handicaprådet kommer ud til relevante tilbud, skoler og institutioner. 

file:///C:/Program%20Files/SBSYS/Drift/Temp/symc21/Dagsorden/Bilag/Punkt%205%20Bilag%201%20Overlevering_af_opgaver_til_nyt_Handicapraad.pdf
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På næste møde igangsættes udarbejdelsen af en arbejdsplan for dels hele perioden 2022-

2025 samt en mere detaljeret årsplan for de enkelte år. Arbejdsplanen er en prioritering af 

fokusområder, hvor der udarbejdes målsætninger for Handicaprådet, som der evalueres 

op imod med henblik på at skærpe opmærksomheden i arbejdet og afsøge nye emner. 

Til næste møde udarbejder DH medlemmer en skabelon hertil. 
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Spørgsmål til centerchefer ang. kommunens handicappolitik 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 

Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 

Repræsentanterne fra DH har anmodet om at få sendt følgende spørgsmål til kommunens 

centerchefer ang. Rebild Kommunes Handicappolitik: 

 

 

1. Hvordan er implementeringer af handicappolitikken forgået i det center du er ansvarlig 

for ? Venligst medsend centerets handleplan til dit svar. 

 

2. Hvad er de 3 bedste succeser ved implementeringen af handicappolitikken i det center 

du er ansvarlig for? 

 

3. Hvor ville I gerne være nået længere med implementeringen i det center du er ansvar-

lig for? 

 

4. Hvilke ønsker har du til fremtidens handicappolitik i Rebild kommune. 

 

5. Hvordan mener du at Rebild kommunes handicappolitik forbedre forholdene for kommu-

nens borgere med handicap. 

 

Efterfølgende meddeler Niels Sandemann, at spørgsmålene skal omkring direktionen og 

strategisk ledergruppe først, hvorefter repræsentanterne for DH har ønsket at få punktet 

på dagsordenen igen. 

 

Beslutning 

Niels Sandemann, Centerchef Familie og Handicap orienterer om procesplanen for udar-

bejdelse af den nye Handicappolitik:  

I sidste byrådsperiode blev der vedtaget en procesplan for det kommende arbejde med 

udarbejdelsen af Byrådets nye vision, politiker og strategier. Byrådet vil i første halvdel af 

2022 udarbejde en vision gældende for de næste 4 års arbejde. Visionen skal danne 
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rammen for i alt fem politikker og et antal strategier - herunder revidering af Handicappo-

litiken, som bliver til en Handicapstrategi. 

Proces for udarbejdelse af ny Handicapstrategi: 

• Sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Børne- og Familieudval-

get omkring procesplan. 

• Orientering til Handicaprådet om kommende proces. 

• Indhentning af skriftlige kommentarer fra fag- og fællescentre på egne indsatser og 

perspektiver. 

• Høring i Handicaprådet på baggrund af de indhentede kommentarer fra Centrene. 

• Dialog i Direktionen. 

• Sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Børne- og Familieudval-

get med konkrete forslag til revurdering af handicapstrategien. 

Det forventes, at Byrådets vision, som danner fundamentet og udgangspunktet for den 

kommende Handicapstrategi, er færdig medio 2022. Den endelige Handicapstrategi for-

ventes at være færdig i efteråret 2022 

På baggrund af orientering drøfter Handicaprådet, hvordan det sikres, at den kommende 

strategi bliver mere handlingsorienteret.  
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Eventuelt 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 

Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Beslutning 

Intet 
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Underskriftside 

Jeanette Sagan   

Peter Hansen   

Niels Sandemann   

Susan Starbæk Nielsen   

Henning Michael Thygesen   

Rikke Sahl   

Joan Sylvestersen   

Maria Adele Bonde   

 

 


