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32 
Godkendelse af dagsorden 

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

Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsorden 
 

Beslutning 
DH suppleant, Gitte Mikkelsen deltager i punktet 
Dagsorden godkendt  
 

33 
Dialogoplæg ved Børne- og ungechef, Rebild Kommune 

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

Sagsfremstilling 
Oplæg og dialog ved Børne- og Ungechef, Lene Hvilsom Larsen.  
I september 2020 blev visionen for arbejdet med inklusion i Rebild Kommune godkendt. 
Handicaprådet ønsker en status på arbejdet med inklusionsstrategien Udviklende fælles-
skaber, herunder hvordan erfaringerne bringes i spil i den igangværende analyse på skole- 
og dagtilbudsområdet. 
Derudover ønsker handicaprådet:  
- indblik i proceduren for visitationsprocessen 
- opfølgning på fraværsindsatsen 
- hvad gøres der for, at flere børn i specialtilbud får en afgangseksamen? 
- status på PPR 
- kommentar til Tilgængelighedsanalysen 2021: Hvordan er udviklingen i Rebild Kommune 
set i forhold til rapportens resultater for Region Nordjylland - herunder hvordan forvaltnin-
gen forholder sig til anbefalingerne i rapporten.  
 
 

Beslutning 
DH-suppleant Gitte Mikkelsen deltager i punktet 
Udviklende fællesskaber: 
Arbejdet med udviklende fællesskaber er en løbende proces og et prioriteret indsatsområ-
de i Centerkontrakten for Børn og Unge, og det er et arbejde der ikke afsluttes, men som 
altid vil være aktuelt. Siden inklusionsstrategien Udviklende fællesskaber blev vedtaget i 
september 2020 har COVID-19 fyldt rigtig meget i både dagtilbud og skoler, hvor der har 
været mange nye retningslinjer at forholde sig til. I vinteren 2021 var forvaltningen på 
rundtur i alle dagtilbud og skoler til dialogmøder med ledelserne. Dialogmøderne havde fo-
kus på hvad der lykkedes særlig godt, og hvor der er udfordringer i forhold til arbejdet 
med udviklende fællesskaber. På baggrund af dialogmøderne blev der udarbejdet en fæl-
leskommunal opsamling i form af et ledelsesresume, som blev fremlagt for Børne- og Fa-
milieudvalget i juni 2022. 
Ledelsesresumeét peger på, at der er meget stor lokal forskel på, hvordan der arbejdes 
med udviklende fællesskaber, at arbejdet for nuværende bærer meget præg af at være i 
proces. I vedhæftede bilag s. 3 ses en uddybende liste over særlige opmærksomheds-
punkter. 
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Fremadrettet vil arbejdet med udviklende fællesskaber være et tema i skoleudviklingssam-
talerne, som erstatter kvalitetsrapporten.  
Dialog: Der ses positivt på, at der er fokus på samarbejdet med forældrene i arbejdet med 
udviklende fællesskaber, da mange forældre føler sig hørt for sent. Det er meget vigtigt, 
at forældre føler sig hørt og anerkendt. Forældre skal mærke, at de er eksperterne i deres 
børns liv.  
Det tilføjes, at der fremadrettet vil være fokus på at bringe børnenes stemme i spil, da det 
er noget vi kan blive meget bedre til.  
Lene Hvilsom Larsen tilføjer desuden, at der i øjeblikket udarbejdes en analyse af hele 
skole- og dagtilbudsområdet i Rebild Kommune, som skal pege på forandringspotentiale. 
Der er i dag forskel på serviceniveauet i Kommunen, og det er én af de ting der fokus på, 
hvordan man kan udligne.  
 
Visitationsproceduren i Rebild Kommune: 
I Rebild Kommune er det skolelederen, der har kompetencen til at re- og visitere elever 
fra eget distrikt til kommunens egne specialtilbud samt elever, der får mere end 9 ugentli-
ge timers specialpædagogisk bistand. Alle skoler skal nedsætte et visitationsudvalg, og vi-
sitationsudvalget kan kun træffe beslutning på baggrund af fremsendte dokumenter, som 
skal forelægge forud for visitationsmøderne. Det er derfor vigtigt, at dokumentationen er 
så fyldestgørende som muligt, og beskriver alle tiltag, som allerede er afprøvet.  
Alle elever, der modtager specialundervisning eller specialpædagogisk bistand skal mindst 
1 gang årligt revurderes - dvs. der skal tages stilling til, hvorvidt den specialpædagogiske 
bistand skal fortsætte, ændres eller ophøre. 
 
Visitation af §32 i børnehaver ligger i det centrale visitationsudvalg, hvor Børne- og Unge-
chefen har beslutningskompetencen. Denne støtte følger ikke automatisk med barnet i 
overgangen ved skolestart. I november måned forholder man sig til eventuel skolestart 
det kommende skoleår for børn visiteret til §32 støtte.  
Læs mere om visitationsprocessen i bilag s. 4- 8 
 
Dialog: DH-repræsentanter spørger ind til valg af tilbud, på baggrund af forældrehenven-
delser, hvor forældre er uforstående overfor de tilbud der præsenteres, da de ikke opleves 
som passende i forhold til målgruppe. Der svares, at forvaltningen er forpligtet til at vejle-
de forældre i de muligheder der findes.  
 
Opfølgning på fraværsindsats: 
Center Børn og Unge har i samarbejde med Center Familie og Handicap i en længere peri-
ode haft en opmærksomhed på skolefravær og en general fraværsindsats under overskrif-
ten; Det er bedst, når alle er her!  
Forvaltningen har udarbejdet handlevejledninger til fagpersonale samt folder til forældre, 
som der i øjeblikket er fokus på at implementere med en særlig opmærksomhed omkring 
systematik og ensretning i registrering af fravær.  
I forbindelse med skoleudviklingssamtalerne vil der fremadrettet være en opsamlings med 
de enkelte skoler omkring fraværsindsats.  
Dialog: Det nævnes, at det kan være svært at definere og skelne mellem sygdom og an-
den fravær, når der er tale om børn med særlige behov, og det drøftes, at der bør være 
fokus på, hvordan man indretter en skoledag, hvor børnene kan være med en hel dag på 
trods af udfordringer og særlige behov.  
Det nævnes desuden, at det som forældre kan være svært at finde ud af, hvad man skal 
registrere som sygdom, når man har et barn med udfordringer. Her svares, at det er vig-
tigt at fokusere på, at fraværsregistrering skal føre til dialog mellem skole og forældre og 
være med til at synliggøre en problemstilling, så forældre og skole sammen kan hjælpe 
eleven til mindre fravær.  
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Handicaprådet har tidligere været optaget af, hvor mange elever i kommunen, der er i re-
duceret skema, og der arbejdes på at indføre systematik for registreringen heraf, for at 
danne samlet overblik i kommunen.  
 
Hvad gøres der for, at flere børn i specialtilbud får en afgangseksamen? 
I målbeskrivelserne til kommunens specialtilbud står beskrevet, at "Der arbejdes frem 
mod, at eleverne bliver uddannelsesparate, og på at de så vidt muligt får en fuld afgangs-
prøve." Der er i Rebild Kommune et netværk for ledere af specialklasser, som har fokus 
herpå. 
 
Dialog:  
DH-medlemmer har rejst spørgsmålet på baggrund af en borgerhenvendelse omkring mu-
ligheden for at få adgangseksamen for elever i specialklasse. Orientering herom er taget til 
efterretning. 
 
Status på PPR: 
Der er set en stigning i sagsantal, procentvist på mellem 7,5% og 11,9%, i 2022, hvorfor 
det er begrænset, hvad der ses af effekt af tilførslen på psykologområdet. På tale-høreom-
rådet ses, at det har været muligt at fastholde sagsantallet på hidtidigt niveau. 
 
Ventetid på PPV: 
Når der udarbejdes en PPV er mange faktorer afgørende for processen og dermed venteti-
den. Man kan derfor ikke sige, at der er en ramme herfor eller nogen typisk ventetidsperi-
ode. Det anerkendes, at forældre kan have en opfattelse af, at det kan gå meget lang-
somt. Set i forhold til andre kommuner, er der i Rebild Kommune en lav ventetid på udar-
bejdelse af PPV. 
Dialog: Uagtet om ventetiden på papiret er kort, så kan ventetiden på en PPV føles meget 
lang for forældre og børn, da der ikke er noget at sætte i gang. Ventetiden kommer derfor 
til at fylde rigtig meget. Der efterspørges tiltag, som kan tilbydes i ventetiden. 
 
Kommentarer til Tilgængelighedsanalysen 2021: 
Rebild Kommune har 2 repræsentanter i driftsforum i Børne-ungdomspsykiatrien. En fra 
PPR og en fra Center Familie og Handicap. I dette regi samarbejder kommune, region og 
praktiserende læger om, hvordan anbefalinger og udfordringer fra tilgængelighedsanaly-
sen kan imødekommes/afhjælpes.  
I vedhæftede bilag s. 12-14 ses tabeller der viser: 
 
Antal børn og unge med debut i psykiatrien pr. 1000 0-17 årige fordelt på regioner. 
Procentvis ændring fra 2008-2018: 
Nordjylland 136,2% 
Rebild Kommune 97,1% 
Landsplan 48,3% 
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Bilag 

 Dialogoplæg møde i handicaprådet d. 12.10.22 

34 
Orientering fra formand 

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, samt opfølgning fra tidligere møder. 
 

Beslutning 
DH-suppleant Gitte Mikkelsen deltager i punktet 
 
Opsamling omkring projektansøgning: 
På møde i handicaprådet d. 25. maj 2022 tilkendegav Handicaprådet interesse for at indgå 
i partnerskab i projektansøgning omhandlende mere inklusion i foreningslivet gennem lo-
kale partnerskaber med Frivilligcenter Rebild. Der blev givet afslag på ansøgning, men det 
forventes at der søges andre fonde i den kommende tid. Handicaprådet orienteres løbende 
herom.  
 
Henvendelse fra Erik Kragelund: 
Erik arrangerer ture ud i naturen for handicappede i regi af Videncenter for Handicap. Han 
modtager gerne inputs til aktiviteter. Eventuelle inputs formidles via formand, Peter Han-
sen.  
 

35 
Høring vedr. SKI-udbud af diabetesprodukter 

Sagsnr: 88.12.00-P27-30-22 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
I henhold til Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 2 og vejledningen til servicelovens § 112 
skal Handicaprådet høres i forhold til kravspecifikationerne i udbudsmaterialet. 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 ekspert- og brugergruppe bestående af repræsentanter fra i 
alt 12 indkøbsfællesskaber inklusive Jysk Fællesindkøb. Deltagerne i brugergruppen er pri-
mært fagpersoner inden for området, eksempelvis sygeplejersker og visitatorer.  

 
I henhold til Servicelovens bestemmelser om brugerinddragelse har SKI været i dialog 
med Diabetesforeningen. SKI har i efteråret 2021 afholdt møder med de af Diabetesfore-
ningens udpegede brugerrepræsentanter i forbindelse med udarbejdelsen af kravspecifika-
tionerne. Brugerrepræsentanterne fik i foråret 2022 ligeledes mulighed for at kommentere 
på udbuddets tilbudsliste og den udarbejdede kravspecifikation.  

Bilag/Punkt%2033%20Bilag%201%20Dialogoplaeg_moede_i_handicapraadet_d_121022.pdf
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SKI har vurderet at der udelukkende evalueres på pris i udbuddet, da kvaliteten er fastlagt 
i kravspecifikationen. Vurderingen fra SKI er også, at danske leverandører af diabetespro-
dukter til det offentlige, generelt leverer en høj og meget sammenlignelig kvalitet.  
 
Lovgrundlag:  
I henhold til Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 2 og vejledningen til servicelovens § 112 
skal handicaprådet høres i forhold til kravspecifikationerne i udbudsmaterialet.  

Handicaprådet skal sikre, at der er foretaget brugerinddragelse i forbindelse med udar-
bejdningen af kravspecifikationerne forud for høringen i handicaprådet. 

Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet har påset, at der er foretaget brugerinvolvering.  
 

Økonomi 
Da udbuddet er et genudbud, forventes der ingen besparelse på den nye aftale.   
 

Beslutning 
Suppleant Gitte Mikkelsen deltager i punktet 
Handicaprådet bekræfter at have påset, at der er foretaget brugerinvolvering. 
 

Bilag 

 D1 og D2 Bilag C Tilbudsliste 
 Vejledning til ældre og handicapråd 
 50.97 D1 og D2 Bilag E Leveringskontrakt 
 50.97 D1 og D2 Bilag D Retningslinjer for tildeling af Leveringskontrakt 
 50.97 D1 og D2 Bilag B Kravspecifikation 

36 
Borgerhenvendelse angående merudgifter til tøj 

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

Sagsfremstilling 

DH Rebild har modtaget en henvendelse fra en borger angående merudgifter til dækning 
af beklædning, som ønsker oplyst, om Rebild Kommune reviderer prissætningen i forbin-
delse med inflationen og dermed de stigende priser på beklædning.  

Der ønskes desuden svar på:  

 Hvor ofte kigger Rebild kommune ind i prissætningen for merudgifter til dækning af 
beklædning? 

 Hvor stor en ændring skal der foreligge for at Rebild kommune ændrer i satser? 

Der ønskes desuden svar på ovenstående spørgsmål i forhold til merudgifter til bleer. 

Bilag/Punkt%2035%20Bilag%201%205097_D1_og_D2_Bilag_C_Tilbudsliste.pdf
Bilag/Punkt%252035%2520Bilag%25202%25205097_Vejledning_til_aeldre_og_handicapraad.pdf
Bilag/Punkt%252035%2520Bilag%25203%25205097_D1_og_D2_Bilag_E_Leveringskontrakt.pdf
Bilag/Punkt%252035%2520Bilag%25204%25205097_D1_og_D2_Bilag_D_Retningslinjer_for_tildeling_af_Leveringskontrakt.pdf
Bilag/Punkt%252035%2520Bilag%25205%25205097_D1_og_D2_Bilag_B_Kravspecifikation.pdf
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Der henvises til "Takster for merudgifter, jf. Servicelovens § 41" beskrevet s. 81 i "Servi-
ceniveau – udsatte børn og unge - Inkl. § 41 revideret 2020" (se vedhæftede bilag)  

 

Beslutning 
DH suppleant Gitte Mikkelsen deltager i punktet. 
Det understreges, at der er tale om en principiel forespørgsel.  
Rebild Kommune følger vejledning på området, og i henhold hertil reguleres taksterne ikke 
på baggrund af den stigende inflation. Der findes ikke statslig fastsatte takster, det er 
kommunerne, der fastsætter takster herfor som reguleres årligt.  
 

Bilag 

 Serviceniveau - børn og unge med særlige behov 

37 
Eventuelt 

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

Beslutning 
Ingen bemærkninger 
 
 

Bilag/Punkt%2036%20Bilag%201%20Serviceniveau__boern_og_unge_med_saerlige_behov.pdf
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