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17 
Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen, Henning Thygesen, Joan Sylvestersen 
Suppleanter for Henning Thygesen og Joan Sylvestersen: Hanne Vestergaard Ottesen, Git-
te Ingeborg Mikkelsen 
 
Dagsorden godkendt 
 
 
 

18 
Dialogoplæg ved Center Plan Byg og Vej 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 

Dialogoplæg ved Center Plan Byg og Vej i forbindelse med skitseringen af projektet "Byens 
Bro" med særligt fokus på tilgængeligheden for borgere med handicap.  

 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen, Henning Thygesen, Joan Sylvestersen 
Suppleanter for Henning Thygesen og Joan Sylvestersen: Hanne Vestergaard Ottesen, Git-
te Ingeborg Mikkelsen 
 
Oplæg og dialog ved Centerchef, Britta Bjerregaard Pørksen, Center Plan Byg og Vej om-
kring igangværende proces med skitsering af "Byens Bro", som skal forbinde bydelen i det 
østlige Støvring med Støvring midtby. Byrådet har afsat 14,5 mio kr. til projektet.  
Centerchef, Britta Bjerregaard Pørksen viser forskellige skitserede løsningsforslag, hvor 
det særligt er en udfordring, at der ikke er meget plads på midtbysiden til at bygge en 
brolanding med lav stigningsprocent.  
Handicaprådet anbefaler, at gældende grænser for stigningsprocent i forhold til handicap-
pedes adgang overholdes.  
 
 
 

19 
Temaoplæg om fritidsaktiviteter for borgere med handicap i Rebild Kommune 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
Handicaprådet har udarbejdet en arbejdsplan for 2022, som beskriver rådets prioriteringer 
og indsatsområder inddelt i kvartalstemaer.  
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Tema for 2. kvartal 2022 er fritidsaktiviteter med fokus på, hvordan Rebild Kommune un-
derstøtter børn og voksne med handicap i at have et aktivt fritidsliv. Handicaprådet ønsker 
et overblik over, hvad der findes af tilbud, og hvordan der formidles viden herom?  
Til at belyse emnet er der oplæg ved Frederik Bovbjerg, Projektleder ved Frivilligcenter 
Rebild. 
 
 
 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen, Henning Thygesen, Joan Sylvestersen 
Suppleanter for Henning Thygesen og Joan Sylvestersen: Hanne Vestergaard Ottesen, Git-
te Ingeborg Mikkelsen 
 
Frederik Bovbjerg var forhindret i fremmøde, derfor var der oplæg ved Centerleder, Chri-
stina Dige Rejkjær, Frivilligcenter Rebild omkring projektet FlereMED, som har til formål at 
få flere borgere ud som frivillige eller deltagere i lokale fællesskaber og foreninger til gavn 
for både den enkelte og for foreningslivet. Projektet henvender sig til borgere, som savner 
mening og fællesskab, og som vil kunne få glæde af at blive en del af de foreninger eller 
lokale fællesskaber.  
Derudover blev en ny projektidé præsenteret, omhandlende mere inklusion i foreningslivet 
gennem lokale partnerskaber, hvor handicaprådet tilkendegav interesse for at indgå i part-
nerskab i forhold til projektansøgning. Desuden tilbyder Formand for handicaprådet, Peter 
Hansen og repræsentanter fra DH at indtræde i projektets styregruppe.  
 
Oplægget tages til efterretning og medlemmer fra Danske Handicaporganisationer vil for-
midle viden om projektet i egne lokaler foreninger.  
 

Bilag 

 Oplæg ved Frivilligcenter Rebild 

20 
Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
Orientering om sager der pt behandles eller er på vej til at blive behandlet politisk, som 
har relevans for Handicaprådet.  
 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen, Henning Thygesen, Joan Sylvestersen 
Suppleanter for Henning Thygesen og Joan Sylvestersen: Hanne Vestergaard Ottesen, Git-
te Ingeborg Mikkelsen 
 

 Orientering og status vedrørende inklusionsgrupper på Suldrup Skole. Inklusions-
grupperne fortsætter skoleåret ud. Herefter tages der stilling til, hvad der skal ske 
fremadrettet.  

Bilag/Punkt%2019%20Bilag%201%20Oplaeg_ved_Frivilligcenter_Rebild.pdf
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 Orientering om rekvireret data omkring antal af børn med skolevægring i Rebild 
Kommune. Den efterspurgte data omkring børn med skolevægring og antal børn 
der får specialpædagogisk bistand findes ikke i centralt it-system, da der ikke er 
nogen ensrettet procedure. På forvaltningsniveau arbejdes der på ensretning af re-
gistrering af skolefravær. På baggrund af en rundspørge har skolerne svaret, at der 
på nuværende tidspunkt samlet set er 12 elever der er fuldtidsfraværende og har 
været det mere end 14 dage. Derudover er der samlet set 38 børn på almen områ-
det, der i større eller mindre grad er i reduceret skema i kortere perioder. I special-
klasser og på specialskoler er der 26 elever, som er i reduceret skema. 

Handicaprådet spurgte ind til forvaltningens definition af "kortere perioder". Afkla-
ring af dette spørgsmål tages op igen på næste møde i handicaprådet. Orientering 
om status på sag vedrørende borgere der uberettiget er blevet trukket i kontant-
hjælp. Der har i alt været 26 tilfælde de seneste 5 år i Rebild Kommune. Sagen be-
grundes med it-fejl.  

 
Orientering er taget til efterretning. 
 

21 
Orientering fra Centerchef, Center Familie og Handicap 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
Centerchef for Center Familie og Handicap, Niels Sandemann orienterer om: 

 Status på udarbejdelse af ny handicapstrategi 
 Opmærksomhed på tonen i dialogen mellem forældre og forvaltning, hvor der sær-

ligt de seneste seks måneder er set en negativ udvikling. Lignende tendenser ses i 
andre kommuner. 

 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen, Henning Thygesen, Joan Sylvestersen 
Suppleanter for Henning Thygesen og Joan Sylvestersen: Hanne Vestergaard Ottesen, Git-
te Ingeborg Mikkelsen 
 
Orientering taget til efterretning. 
 

22 
Godkendelse af forretningsorden 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
Endelig godkendende af forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025 
 
 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen, Henning Thygesen, Joan Sylvestersen 
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Suppleanter for Henning Thygesen og Joan Sylvestersen: Hanne Vestergaard Ottesen, Git-
te Ingeborg Mikkelsen 
 
Endelig godkendelse af forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025 drøftes igen på 
næstkommende møde i Handicaprådet, da der afventes afklaring om budgetrammen for 
udgifter til handicaprådets virksomhed (jf. §7 stk. 1). 
 

Bilag 

 Forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025 

23 
Høring i Handicaprådet vedr. udbud af Forflytningshjælpemidler 

Sagsnr: 88.12.00-P27-27-21 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
Resumé: 
Høring vedrørende genudbud på levering af Forflytningshjælpemidler. 
 
Mariagerfjord Kommune udbyder som tovholder for Jysk Fællesindkøb levering af Forflyt-
ningshjælpemidler til alle kommuner i Jysk Fællesindkøb.  
 
Konkurrenceudsættelse af Forflytningshjælpemidler udbydes som et offentligt udbud med 
fem delaftaler: 

1. Stationær personløfter (loftlift) 
2. Stationær fritstående personløfter (rumdækkende) 
3. Løftesejl til personløftere 
4. Forflytningsplatform med sæde 
5. Forflytningsplatform uden sæde 

 
Forventet kontraktstart er 1. november 2022.  
 
Sagsfremstilling:  
I henhold til Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 2 og vejledningen til servicelovens § 112 
skal Handicaprådet og Handicaprådet høres i forhold til kravspecifikationerne i udbudsma-
terialet. Rebild Kommunes Handicapråd bedes derfor udtale sig i forhold til foreliggende 
kravspecifikation. 
 
Det kan oplyses, at der i udarbejdelsen af udbudsmaterialet og kravspecifikationerne har 
været nedsat en kommunal brugergruppe bestående af repræsentanter fra de deltagende 
kommuner. Deltagerne i brugergruppen er primært fagpersoner inden for området. 
 
I henhold til Servicelovens bestemmelser om brugerinddragelse har kredsformand i Kreds 
Midtjylland samt Hovedbestyrelses- og FU-medlem i CP Danmark deltaget i og bidraget til 
udarbejdelsen af kravspecifikationerne. 
 
Ved udarbejdelsen af det nye udbudsmateriale, herunder kravsspecifikationer, er der ar-
bejdet med det materiale og de krav, der blev udarbejdet ved tidligere fællesudbud. 
 

Bilag/Punkt%2022%20Bilag%201%20Forretningsorden_for_Handicapraadet_20222025.pdf
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Fokus har været på gennemskuelig prissætning særligt vedrørende genanvendelse og dif-
ferentieret vægtning af delkriterier (pris/kvalitet) for at imødekomme brugergruppens øn-
sker sammenholdt med markedssituationen.  
 
Konkurrenceudsættelsen af forflytningshjælpemidler udbydes som et offentligt udbud med 
fem delaftaler, som oplistet i resume. Mobile personløftere er til forskel fra tidligere ikke 
medtaget i dette udbud grundet et lille forbrug. 
 
Levering sker primært til hjælpemiddeldepoter og i enkelte tilfælde direkte til borger. 
 
Forventet kontraktstart er 1. november 2022. 
 
Lovgrundlag:  
I henhold til Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 2 og vejledningen til servicelovens § 112 
skal Handicaprådet høres i forhold til kravspecifikationerne i udbudsmaterialet.  
 
Økonomiske konsekvenser:  

• Da udbuddet primært er et genudbud forventes ingen direkte besparelse på den nye 
aftale.  
• Grundet at råvare- og markedspriserne er generelt steget på grund af verdenssitua-
tionen, må stigning af nuværende priser forventes. 

 
Bilag:  
Høringsbrev 
 
Hvis Handicaprådet ønsker at læse hele udbudsmaterialet igennem, kan dette eftersendes.  
Materialet er ikke udleveret som bilag til dagsordenspunktet, da det i så fald var nødven-
digt at lukke punktet.  
 
Indstilling:  
Handicaprådet skal sikre, at der er foretaget brugerinddragelse i forbindelse med udar-
bejdningen af kravspecifikationerne forud for høringen i Handicaprådet.  
 
 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen, Henning Thygesen, Joan Sylvestersen 
Suppleanter for Henning Thygesen og Joan Sylvestersen: Hanne Vestergaard Ottesen, Git-
te Ingeborg Mikkelsen 
 
Det tilkendegives, at der har været høring i handicaprådet. 
 

24 
Eventuelt 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-21 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen, Henning Thygesen, Joan Sylvestersen 
Suppleanter for Henning Thygesen og Joan Sylvestersen: Hanne Vestergaard Ottesen, Git-
te Ingeborg Mikkelsen 
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1.  
Henvendelse og opfordring fra Foreningen Danske Døvblinde til det kommunale handicap-
råd om: 

 At etablere flere lydfyr - med vibration 
 Ved udskiftning af lysfyr eller lydfyr at vælge model med vibration. 

Henvendelsen er taget til efterretning og videreformidlet til Center Plan Byg og Vej 
 
2.  
På baggrund af et opslag på Rebild Kommunes Facebookside d. 25. april 2022 omhandlen-
de tilbud om samtale, når et barn har fået en diagnose, er der ønske om et oplæg herom 
fra forvaltningen på et kommende møde i handicaprådet. 
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Underskriftside 

Jeanette Sagan   

Peter Hansen   

Niels Sandemann   

Susan Starbæk Nielsen   

Henning Michael Thygesen   

Rikke Sahl   

Joan Sylvestersen   

Maria Adele Bonde   

 


