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Godkendelse af dagsorden
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Beslutning
Godkendt
11
Orientering fra formand
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Orientering om sager der behandles eller er på vej til at blive behandlet politisk, som har
relevans for Handicaprådet.
Beslutning
Formanden orienterede omkring følgende sager:
 Nedlæggelse af inklusionsklasser på Suldrup Skoleen på baggrund af budgetunderskud, fremlagt på seneste møde i Børne- Familieudvalget. Handicaprådet stiller sig
undrende over rationalet bag beslutningen om at lukke inklusionsklasserne på Suldrup Skole, og vil følge sagen konkret, om også i et bredere perspektiv, idet skolerne generelt er pressede på specialområdet i forhold til økonomien. Handicaprådet
er bekymrede for, at der tages for mange beslutninger baseret på økonomi og ikke
ud fra, hvad der er det rette tilbud til det enkelte barn. Emnet bringes op igen på
næste møde i handicaprådet.
 Disponeringsregskab specialiseret børne- og ungeområde februar 2022
Disponeringsregnskabet for specialiseret børne- og ungeområde viser, at der pr. februar 2022 er disponeret 64,8 mio. kr. af budgettet på 72,5 mio. kr. eksklusiv
overførsel fra regnskab 2021. Center Familie & Handicap forventer på nuværende
tidspunkt et udgiftsniveau svarende til budgettet.
 Udarbejdelse af ny Handicapstrategi:
På seneste møder i Børne- og Familieudvalget og Ældre-, Pleje- og omsorgsudvalget blev plan for udarbejdese af ny Handicapstrategi godkendt, samt at der nedsættes en styregruppe i tovholderfunktion, hvortil der skal vælges to medlemmer
af Handicaprådet.
Rikke Sahl og Maria Adele Bonde er valgt som repræsentanter for Handicaprådet.
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Gennemgang og godkendelse af forretningsorden for perioden 2022-2025
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21
Sagen afgøres i: Handicaprådet
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Sagsfremstilling
Det stående Handicapråd fastsætter selv sin forretningsorden. Den seneste forretningsorden gennemgåes for eventuel revidering.
Beslutning
Forretningsorden blev gennemgået og revideret. Godkendes endeligt på næste møde.
Bilag


Forretningsorden for Rebild kommunes handicapråd 2018-2021
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Arbejdsplan/temaer for handicaprådets kommende møder
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Jf. Forretningsorden § 1 stk. 5: Handicaprådet udarbejder en arbejdsplan, som beskriver
rådets prioriteringer og indsatsområder, dels for det kommende års arbejde, dels for hele
rådets funktionsperiode.
Repræsentanter fra Dansk Handicapforening præsenterer temaer de ønsker belyst til kommende møder, samt forslag til fokusområder for arbejdet i Handicaprådet.
Beslutning
Temaer for møder i 2022
Møder i 2. kvartal:
Fritidsaktiviteter
 Med fokus på hvordan Rebild Kommune understøtter børn, voksne med handicap i
at have et aktivt fritidsliv. Hvad findes der af tilbud, og hvordan formidles der viden
herom?
 Handicapprisen ønskes uddelt til en forening, der gør noget ekstra for handicappede.
Budget 2023
Møder i 3. kvartal:
Udviklende fællesskaber
 Gerne besøg på almen skole til et oplæg om, hvordan der arbejdes med udviklende
fællesskaber i praksis.
 Hvad kommer det til at betyde, når der er besparelser på PPR-området?
Budget 2023
Møder i 4. kvartal:
4
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Arbejdsmarked og handicap
 Hvad gør man i Rebild Kommune for at få handicappede i arbejde?
 Oplæg om projekt Samskabt Styring - et tværgående projekt mellem Center Arbejdsmarked og Borgerservice og Center Familie og Handicap. - Afprøvning af nyt
mødekoncept med borgerens perspektiv i centrum.
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Udarbejdelse af budget
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling
Jf. Forretningsorden §7 Stk. 2: Rådet udarbejder, på grundlag af den af kommunalbestyrelsen udmeldte ramme, et budget på rådets arbejde i det kommende år.
Beslutning
Der har i den seneste periode for Handicaprådet ikke været tildelt en budgetramme. Udgifter til forplejning, diæter og temadage faktureres til Fællescenter Sekretariatet.
Formanden undersøger nærmere, og melder tilbage på næste møde, om udgifter i forbindelse med Handicaprådet håndeteres på samme måde i indeværende periode.
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Tilmelding til Temadag for kommunale handicapråd
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Sagsfremstilling

Komponent og Det Centrale Handicapråd inviterer de kommunale handicapråd til temadage om
handicaprådenes rolle i kommunerne.
./.

https://det-centrale-handicap-rd.uxmail.io/x/yBarP_o5yUrXmWO937pLfTUqOPbsf3OQqS2DCAIsLeuO5uuN72XJjk_UH_FtR5jQWZ6NZmF_aJSR6ItZJc-LLEnGGvUuuXLm6zAFIQ/
Beslutning
Tilmeldinger:
Peter Hansen
Maria Adele Bonde
Rikke Sahl
Joan Sylvestersen
Henning Thygesen
Jeanette Sagan
Gitte Ingeborg Mikkelsen
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Eventuelt
Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21
Sagen afgøres i: Handicaprådet
Beslutning
Henning Thygesen orienterer om, at Dansk Handicapforening kører en sag i forbindelse
med borgere der uberettiget er blevet trukket i kontanthjælp. Indtil videre er det oplyst, at
det drejer sig om minimum 6 borgere i Rebild Kommune. Sagen tages op igen på næste
møde.
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Underskriftside
Jeanette Sagan
Peter Hansen
Niels Sandemann
Susan Starbæk Nielsen
Henning Michael Thygesen
Rikke Sahl
Joan Sylvestersen
Maria Adele Bonde
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