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UDKAST: Kommissorium for Handicapstrategi 2023-2026 

 

 

Bag-
grund  

 

Rebild Kommunes byråd besluttede i juni 2019 at kommunen fremover kun skal have 5 
overordnede politikker: 

 

 Omsorg og sundhed - godkendt politisk april 2020 

 Oplevelser, fritid og fællesskaber – godkendt politisk april 2020  

 Natur, klima og balance mellem land og by – godkendt politisk januar 2021 

 Erhverv og beskæftigelse – endnu ikke igangsat  

 Børn og unge – igangsættes september 2022  

 

Den nuværende handicappolitik bliver som en konsekvens heraf lavet til en  

handicapstrategi, der relaterer sig til alle fem politikker.  

 

Den nuværende handicappolitik udløber i 2022, og den nye handicapstrategi der skal aflø-
se denne, vil dermed være gældende for perioden 2023-2026.  

 

Formål At udarbejde og få godkendt Rebild Kommunes nye handicapstrategi  

 

 

Målgrup-
pe  

 

Handicapstrategien udarbejdes med udgangspunkt i handicappede med bopæl i Rebild 
Kommune. Derudover arbejder vi efter FN’s definition af et handicap: 

”Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellek-
tuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hin-
dre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.” 

 

 

Indhold  

 

Handicapstrategien skal understøtte Byrådets vision 2035: 

 Alle borgere skal opleve at høre til og at være en betydningsfuld del af fællesska-
ber, hvor de trives socialt og fagligt. Vi har plads til både dem, der bidrager til 
fællesskabet, og til dem, der har brug for, at fællesskabet holder hånden under 
dem.  

 

Handicapstrategien vil være i overensstemmelse med FN’s handicapkonvention:  

”Konventionens mål er at sikre, at personer med handicap har samme rettigheder som al-
le andre. Alle menneskerettigheder skal også gælde for personer med handicap. Og per-
soner med handicap har krav på, at man viser dem respekt som mennesker.” 

Handicapstrategien skal være gældende i fire år (2023-2026) og bygges op omkring cen-
trale temaer for handicapområdet i Rebild Kommune. Den nuværende handicappolitik er 
bygget op omkring tilgængelighed.  
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Strategiens grafiske opsætning vil være efter den fælles skabelon for strategier i Rebild 
Kommune. 

 

Forud for udarbejdelsen af Handicapstrategi 2023-2026 har alle relevante centre i Rebild 
Kommune beskrevet tre handicaprelaterede fokusområder de vil arbejde på i 2023-2026.   

  

I Handicapstrategien vil indgå konkrete og målbare handlinger på baggrund af centrenes 
handleplaner. Forvaltningen vil forestå en evaluering af centrenes handleplaner midtvejs i 
Handicapstrategiens gyldighedsperiode.  

 

 

Organi-
sering  

Politisk ansvarlig: Rebild Kommunes byråd.  

Handicapstrategien sendes til behandling i alle fem fagudvalg forud for behandling i Byrå-
det.  

 

Projektejer og styregruppeformand: Direktør Carsten Sand Nielsen 

 

Projektledere:  

Udviklingskonsulenter Maiken Grost (CFH) og Sisse Skyum (CBU og CFH) 

 

Styregruppe:  

- Carsten Sand Nielsen (Direktør) - styregruppeformand 

- Niels Sandemann (Centerchef CFH) 

- Peter Hansen (Formand for Handicaprådet) 

- Rikke Sahl (Næstformand i Handicaprådet) 

- Maria Adele Bonde (Medlem af Handicaprådet)  

- Sisse Skyum (Konsulent i CFH / CBU) 

- Maiken Grost (Konsulent i CFH) 

 

Der vil forventeligt under udarbejdelse af Handicapstrategien være dialog med blandt an-
det: DH (Danske Handicaporganisationer - paraplyorganisation), kommunens fagcentre, 
Handicaprådet mfl.  

 

Handicapstrategien sendes til høring i Handicaprådet forud for behandling i de politiske 
udvalg.  
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Tidsplan  

 

 

 

 

 


