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1 
Godkendelse af dagsorden 

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

Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsorden 
 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen 
Dagsorden godkendt 
Punkt 2: Oplæg om rådgivningstilbud til forældre til børn med diagnose udsættes 
til næste møde de. 21.marts 2023 
 
 

2 
Oplæg om rådgivningstilbud til forældre til børn med diagnose  

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

Sagsfremstilling 
Oplæg og dialog ved Hanna Berit Skovfoged Gertsen, mellemleder i Familiehuset, Rebild 
Kommune. 
Familiehuset i Rebild Kommune yder familiebehandling til familier med børn i alderen 0-18 
år. Familiebehandling er en dialogbaseret, forebyggende og støttende indsats med fokus 
på barnets trivsel. 
Hanna vil fortælle om et rådgivningstilbud til forældre til børn, der har fået en diagnose. 
Familiehuset tilbyder en samtale med en familierådgiver, som kan hjælpe med at afklare 
forældre/barnets rettigheder og muligheder for hjælp.  
 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen 
Punktet udsat til næste møde i Handicaprådet d. 21. marts 2023 
 

3 
Handicaprådets input til ny Børne- og Ungepolitik 

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

Sagsfremstilling 
I forbindelse med udarbejdelsen af en ny Børne- og Ungepolitik i Rebild Kommune blev 
der torsdag d. 8. december afholdt en workshop med deltagelse af interessenter på områ-
det og repræsentanter for børn og unge i Rebild Kommune. Styregruppen for udarbejdelse 
af den nye Børne- og Ungepolitik på baggrund af de input der blev udarbejdet på works-
hoppen, at Handicaprådet drøfter og udarbejder 1-2 målsætninger, der ønskes indtænkes i 
Børne- og Ungepolitikken set fra Handicaprådets perspektiv/område. 
Målsætningerne indskrives i vedhæftede skabelon senest 1. marts 2023  
Input fra workshop er vedhæftet som bilag 



 

REBILD KOMMUNE Handicaprådet 
19. januar 2023 

 

4 

 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen 
 
Handicaprådets forslag til målsætninger: 

Målsætning 1: 

Opfølgning på indsatser 

Begrundelse for forslaget: 

Forældre til børn/unge med særlige behov oplever ofte at de ikke kender formålet med en 
indsats og hvad målsætningen er omkring den igangsatte indsats. Et større fokus på op-
følgning af indsatser vil give grobund for et bedre samarbejde mellem institution og hjem. 

Målsætning 2:  

Gode overgange 

Begrundelse for forslaget: 

Nogle forældre til børn/unge med særlige behov oplever at gode indsatser ikke følges op 
ved skift mens andre oplever at der er knyttet uhensigtsmæssige narrativer til barnet. Det 
er ligeledes vigtigt med et forældreperspektiv på barnet/den unges udfordringer. 
 
 
 
 

Bilag 

 Bud på temaer fra workshop.pdf 
 Skabelon til målsætning.doc 

4 
Handicapprisen 

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

Sagsfremstilling 

På byrådsmøde 28. november 2013 godkendte byrådet nedenstående retningslinjer for 
uddeling af handicapprisen i Rebild Kommune. Under dette punkt drøftes handicaprådets 
forslag til ændringer af gældende retningslinjer, som efterfølgende indstilles til Byrådet: 

Retningslinjer: 

Bedømmelsesudvalg: 

Byrådet nedsætter et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Handicaprådet 
og det politiske system. 

Bilag/Punkt%203%20Bilag%201%20Bud_paa_temaer_fra_workshoppdf.pdf
Bilag/Punkt%203%20Bilag%202%20Skabelon_til_maalsaetningdoc.pdf
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Uddelingskriterier 

Handicaprådet har besluttet at uddele en pris til privatpersoner, fagpersoner, foreninger, 
organisationer eller erhvervslivet, som i særlig grad har ydet en indsats for, at borgere 
med handicap i Rebild Kommune kan være inkluderet i samfundet på lige fod med alle an-
dre. 

Prisen tildeles for: 

 at have gjort en helt særlig indsats for, en gruppe eller generelt for mennesker med handicap  
 at have skabt forhold der kan bidrage til en forøget livskvalitet for mennesker med handicap 
 at have skabt lige mulighed for mennesker med handicap til at kunne deltage på lige fod 
 at have skabt lige mulighed for job og beskæftigelse for mennesker med handicap 
 at have skabt lige mulighed for uddannelse, opkvalificering og inklusion for mennesker med 

handicap 
 at have skabt lige mulighed for og udfoldelsesmuligheder for mennesker med handicap 
 at have forbedret tilgængeligheden bredt set for mennesker med handicap 
 at have bidraget til større almen viden om mennesker med handicap, deres forhold og livsbe-

tingelser 
 at have bidraget til en større grad af inklusion af mennesker med handicap i det offentlige rum 

og samfundet som helhed 

Disse retningslinjer er meget åbne, da det er bedømmelsesudvalgets ønske, at borgerne i 
Rebild Kommune udviser mest mulig initiativ og kreativitet.  

De personer der indstilles til handicapprisen, skal alle have udvist initiativer, der er udover 
indsatserne i lovgivningen. Dette for at sikre, at det er det ekstraordinære initiativ til han-
dicappedes forhold, 
der tilgodeses.  

Hvem kan indstille til handicapprisen? 

Det kan enkeltpersoner, grupper, virksomheder, foreninger, institutioner eller organisatio-
ner - i princippet alle der har kendskab til: 

Personer, grupper, virksomheder, foreninger, institutioner eller organisationer, der har 
ydet en særlig indsats til gavn for børn/unge eller voksne med handicap i kommunen. 

Denne særlige indsats kan være ydet:  

- i forhold til en enkelt borger eller familie  

- som ildsjæl i en forening, organisation eller lign.  

- i forbindelse med aktiviteter for mennesker med handicap  

- af en virksomhed i forbindelse med job og beskæftigelse for mennesker med handicap 
 
Derudover blev det godkendt: 

 at en Handicappris på kr. 5000,- bevilges. 
 at Anders Norup og Henrik Christensen udpeges som Byrådets repræsentanter i be-

dømmelsesudvalget. 
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 at Pernille Oppelstrup udpeges som Handicaprådets repræsentant til bedømmelses-
udvalget. 

 
 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen 
Handicaprådet anmoder om følgende ændringer til retningslinjer for uddeling af Handicap-
prisen: 
- Prisen uddeles fremadrettet kun i ulige år - første gang i 2023 
- Puljen overføres i lige år, så den samlede pulje ved uddeling er 10.000,- 
- Bedømmelsesudvalget består af Handicaprådet repræsenteret af minimum 2 Byrådsmed-
lemmer og 2 DH Rebild medlemmer. 
 
På kommende møde i Handicaprådet udarbejdes en plan for forløbet omkring uddeling af 
handicapprisen. 
 
 
 

5 
Planlægning af møder i 2023 

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

Sagsfremstilling 

Forslag til datoer for møder i Handicaprådet 2023 

Alle møder afholdes som udgangspunkt kl. 16.30 – 18.00 på Rådhuset i Støvring. 

Datoer: 

Torsdag d. 19. januar  

Tirsdag d. 21. marts  

Tirsdag d. 13. juni  

Torsdag d. 24. august 

Torsdag d. 26. oktober 

Torsdag d. 14. december 
 
 
 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen 
Mødeplan for 2023 godkendt 
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6 
Henvendelse fra Erik Kragelund, Videncenter for Handicap 

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

Sagsfremstilling 
Opsamling på henvendelse fra Erik Kragelund som er frivillig frontløber i projekt 'Natur for 
Alle', der arbejder for at flere mennesker med handicap kan komme ud i naturen. Projek-
tet er forankret hos Videncenter for Handicap. Erik har henvendt sig til Handicaprådet i Re-
bild Kommune for en dialog omkring input og ideer i forbindelse med projektet. 
 
 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen 
Handicaprådet har for nuværende ingen konkrete forslag til projektet, men kvitterer for 
initiativet og ønsker at fastholde en løbende dialog. Derudover henviser Handicaprådet til 
at kontakte Fritidsrådet for eventuelle ideer og input. 
Kontakt info: 
Frivilligcenter Rebild 
Østre Alle 6, Lokale 70 
9530 Støvring 

./. kontakt@frivilligcenterrebild.dk 
tlf: 51688622 
 

7 
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.  
 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen 
Orientering fra Formand: 

 Videreformidling af ansøgningsskemaer fra Lions Rebild om mulighed for at komme 
på lejrskole. (Se bilag)  

 Formand, Peter Hansen deltog i december 2022 i en temadag arrangeret af Nord-
jyllands Trafikselskab, hvor der blev sat fokus på den fysiske tilgængelighed i nye 
tog, da det er en stor udfordring at komme ind og ud af togene, hvis man er køre-
stolsbruger.  

 Frivilligcenter Rebild afholder workshop d. 8. marts om børn med særlige behov i 
foreningslivet.   

./.  Link: https://www.frivilligcenterrebild.dk/  
 Frivilligcenter Rebild har søgt et projektsamarbejde med Velux Fonden.  

 Handicaprådet afventer svar på ansøgning og tilkendegiver interesse for projektet. 
 

mailto:kontakt@frivilligcenterrebild.dk
https://www.frivilligcenterrebild.dk/
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8 
Høring: Fremtiden Kollektive Trafik 

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

Sagsfremstilling 

Høringsbrev: 

Hermed fremstilles Fremtidens Kollektive Trafik i høring hos NT’s ejere, samarbejdspart-
nere og øvrige interessenter. Høringsudgaven af Fremtidens Kollektive Trafik blev god-
kendt af NT’s bestyrelse den 2. december 2022, og kan findes her:  

./. hoeringsoplaeg_fremtidenskollektivetrafik_web.pdf (nordjyllandstrafikselskab.dk) 

(også vedhæftet som bilag) 

Den kollektive trafik skal sikre mobilitet til bl.a. virksomheder, uddannelsessteder, turist-
mål og fritidsaktiviteter. Rammebetingelserne for den kollektive trafik er dog udfordret, da 
omkostningerne er steget stødt gennem en årrække, samtidig med at passagertallet er 
faldet. Derfor er der behov for, at vi nytænker den kollektive trafik, så vi kan tilbyde mest 
mulig mobilitet og service for pengene.  

I efteråret 2021 blev vi enige med de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om at 
etablere projekt ’Fremtidens Kollektive Trafik’, og i fællesskab undersøge muligheden for 
at skabe en mere økonomisk bæredygtig kollektiv trafik. 

Med Fremtidens Kollektive Trafik ønsker vi at sikre den bedst mulige mobilitet og service 
for pengene, og muligheden for at kunne tiltrække endnu flere kunder - og gøre det inden-
for samme økonomi som i dag. Vi ønsker at være der, hvor kunderne er, og at gøre den 
kollektive trafik så attraktiv som muligt.  

Følgende tre fokusområder skal skabe Fremtidens Kollektive Trafik: 

1. Bedre fleksible produkter  

2. Bedre knudepunkter 
3. Flere expresbusser 

Gennem disse tre overordnede fokusområder er ambitionen at nytænke og forbedre den 
kollektive trafik i hele Nordjylland. Det er vores ambition at tiltrække flere kunder til den 
kollektive trafik i Nordjylland, ved at udbygge betjeningen med expresbusser. Styrke sam-
menhængen, ved at forbedre knudepunkter og de behovsstyrede fleksible løsninger som 
Plustur, så der sikres attraktiv kollektiv trafik i hele Nordjylland.  

Vi ser frem til en god dialog med vores ejere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter 
over de kommende måneder omkring indholdet i Fremtidens Kollektive Trafik. 

Frist for indsendelse af høringssvar er onsdag den 8. marts 2023.  

Spørgsmål rettes til projektledelsen: 

./. Ole Schleemann, os@NTmail.dk eller Anne-Marie Sanvig Knudsen, ask@NTmail.dk  

https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/media/om_nt/hoeringsoplaeg_fremtidenskollektivetrafik_web.pdf
mailto:os@ntmail.dk
mailto:ask@ntmail.dk


 

REBILD KOMMUNE Handicaprådet 
19. januar 2023 

 

9 

Høringssvaret sendes til: 

./. hoeringssvar-FKT@NTmail.dk 
 

Beslutning 
Fraværende: Susan Starbæk Nielsen 
 
Handicaprådet ønsker ikke at indsende høringssvar.  
 
 

Bilag 

 Høringsoplæg Fremtidens Kollektive Trafik 

9 
Eventuelt 

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

Beslutning 
Ingen bemærkninger 
 
 

mailto:hoeringssvar-fkt@ntmail.dk
Bilag/Punkt%208%20Bilag%201%20Hoeringsoplaeg_Fremtidens_Kollektive_Trafik.pdf
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Underskriftside 

Jeanette Sagan   

Peter Hansen   

Niels Sandemann   

Susan Starbæk Nielsen   

Rikke Sahl   

Joan Sylvestersen   

Maria Adele Bonde   

Gitte Ingeborg Mikkelsen   

 


