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Indledning 
I Rebild Kommune betragter vi mangfoldighed som en ressource, og tror på, at alle mennesker kan 
bidrage til netværk og socialt liv. Derfor skal det gøres let for mennesker med handicap at deltage 
i samfundslivet, og alle skal føle sig inkluderet og lige behandlet i alle henseender. Handicap skal 
ikke blot være noget, der tænkes på ved udvalgte lejligheder, når man mere eller mindre tilfældigt 
bliver opmærksom på det. Tværtimod skal handicap indtænkes hver gang, vi skal løse en opgave, 
bygger en bygning eller sætter nye initiativer i søen. Det gælder både for politikere, borgere, på-
rørende og ansatte i Rebild Kommune, at borgere med handicap kan leve aktive liv hele livet, i 
fællesskaber der er meningsfulde for den enkelte borger.
Målgruppen for handicapstrategien er personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel 
eller sensorisk funktionsnedsættelse.   
Handicapstrategien rummer tre overordnede temaer, og under hvert tema beskrives et antal hand-
linger og pejlemærker, der bringer os tættere på målet. Rebild Kommune skal være et sted, hvor 
borgere med handicap møder tilgængelighed og rummelighed, uanset hvor man færdes, og et sted 
hvor der er lige rettigheder og muligheder for alle. Målet når vi gennem et stærkt medborgerskab, 
hvor alle bidrager efter formåen til gavn for den enkeltes livskvalitet og fællesskabet.  

Handicapstrategiens tre temaer

⏹   Lige muligheder for alle

⏹   Fysisk tilgængelighed

⏹   Kommunikativ tilgængelighed

De tre temaer dækker over de fleste 
udfordringer, man kan møde som borger 
med et handicap i Rebild Kommune. 
Grundlæggende værdier som sundhed, adgang til 
uddannelse og arbejdsmarked indgår i de tre temaer.

Handicapstrategien understøtter desuden Rebild Kommunes Vision 2035 samt de fem politikker:

⏹   Omsorg og sundhed

⏹   Oplevelser, fritid og fællesskaber

⏹   Natur, klima og balance mellem land og by

⏹   Erhverv og beskæftigelse

⏹   Børn og unge

De enkelte fagcentre i kommunen vil udarbejde handleplaner for konkret udmøntning af handi-
capstrategien. Indsatsen vil blive evalueret halvvejs og til slut i perioden. Handleplaner fra fag-
centrene indgår som bilag til handicapstrategien.

Handicapstrategien er i overensstemmelse med FN’s Handicapkonvention. 
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Lige muligheder for alle
I mødet med andre mennesker skal vi være åbne, lyttende, tålmodige rummelige og nærværende.  
Vi skal betragte alle mennesker som ligeværdige, og se mennesket frem for handicappet. Både 
socialt, holdningsmæssigt og kulturelt skal alle opleve, at blive mødt ligeværdigt og respektfuldt. 
Kendskab til vores forskellige forudsætninger er den naturlige og direkte vej til, at styrke måden vi 
mødes og er sammen på. Mangfoldighed og lige muligheder for alle skal naturligt indtænkes, når 
der udvikles og etableres nye tilbud, så de bliver tilgængelige for så mange som muligt.  

Vi skal gøre det tydeligt, hvilke tilbud vi allerede har, så borgerne kan finde dem. Det handler om 
fordomsfrit at møde hinanden ansigt til ansigt og skabe indsigt og forståelse for hinanden - og 
for at vi er forskellige.

Vi vil:
⏹ møde borgere med handicap med en professionel nysgerrighed, og invitere til dialog.

⏹ have et særligt fokus på børn og unge, og med særlige tilbud gøre det muligt at have et aktivt  
 liv sammen med andre.

⏹ øge kendskabet til borgere med handicap blandt befolkningen.

⏹ hjælpe fritids- og kulturlivet med at skabe lige muligheder for alle.

⏹ kommunikere bredt om de tilbud der allerede findes. 

⏹ have fokus på børn og unge, og skabe skoler og dagtilbud der understøtter trivsel, udvikling og 
 læring for alle.

⏹ sikre vejledning og hjælpemidler til borgere med handicap.

⏹ i samarbejde med virksomheder finde et match der gavner begge parter.

Te
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Hvem gør hvad?

Bidrager med viden om for-
skellige handicap, organise-
ring mv.

Stiller sig til rådighed til fore-
drag, fortællinger fra hver-
dagen mv.

Skaber tilbud til borgere 
med handicap og pårørende.

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

Er rummelige og opsø-
gende overfor hinanden, 
og tager aktivt og bevidst 
ansvar for, at vores lokal-
samfund er inkluderende 
levesteder.

Bidrager med det, man 
hver især kan.

Støtter mennesker med 
handicap i at tage beslut-
ninger om eget liv.

Opfordrer i stillingsopslag 
borgere med handicap til 
at søge ledige stillinger.

I daginstitutioner og sko-
ler støttes både børn og 
unge og deres forældre i 
at skabe inkluderende fæl-
lesskaber og meningsfulde 
relationer. 

Synliggør eksisterende til-
bud og muligheder særligt 
målrettet personer med 
handicap og fortsat arbejde 
på at skabe flere og bedre 
muligheder for uddannelse, 
job og fritidstilbud.

Finder fleksible løsninger, 
som giver mening. Forskel-
lige mennesker har brug for 
forskellige indsatser.

Gør brug af foreningernes 
mulighed for at bidrage 
med viden.

Foreninger og råd
 

Kommune Borgere
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Fysisk tilgængelighed
Fysisk tilgængelighed handler både om de helt konkrete muligheder for at bevæge sig rundt i 
kommunen, og om at kunne finde information om mulighederne, for eksempel hvis man vil en tur 
i skoven. Det handler om at støtte muligheden for et aktivt liv – også for borgere med handicap.

Der skal fortsat være fokus på tilgængeligheden i forbindelse med offentlige bygninger, institutio-
ner og butiksområder gennem et samarbejde mellem kommunen og relevante interessenter. Det 
skal ske gennem dialog om muligheder og løsningsforslag. Når kommunen går i gang med of-
fentlige bygge- og anlægsprojekter, inddrages Handicaprådet og andre relevante brugergrupper, 
hvor det giver mening, på et tidligt tidspunkt. Private bygherrer og lodsejere opfordres til at have 
et øget fokus på den fysiske tilgængelighed, og til at gå i dialog med Handicaprådet i forbindelse 
med fremtidige projekteringer.

Vi vil:
⏹ øge kendskabet til mulighederne for at komme ud i naturen som borger med handicap. 

⏹ opfordre borgere til at fortælle kommunen om steder, hvor den fysiske tilgængelighed kan blive 
 bedre.

⏹ udvise rettidig omhu og inddrage interessenter tidligt i projekter, tiltag og aktiviteter.

⏹ skabe bedre fysisk tilgængelighed i byerne. 

Te
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Hvem gør hvad?

Indgår aktivt i dialog og 
høringer med både private 
og offentlige aktører ved 
bygge- og anlægsprojekter. 

Bidrager med ideer og 
hjælper med realisering af 
løsninger som kan højne 
den fysiske tilgængelighed.

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

Opfordrer til at private 
aktører i højere grad 
indtænker behovene 
for borgere med handi-
cap, og går i dialog med 
borgere med handicap 
forud for planlægning 
af bygge-, anlægs- og 
fritidsprojekter.

Kommer med ideer og in-
puts til kommunen, som 
kan styrke den fysiske 
tilgængelighed.

Arbejder løbende på at øge 
tilgængelighed på veje og 
stier og sikrer at der bliver 
informeret om det. 

Opdaterer løbende appen 
”Stiguide 
Himmerland”

Udbreder kendskabet til Tip 
Rebild-appen i forhold til 
indberetning af 
fejl og mangler 
på veje, stier 
og lignende.

Inddrager Handicaprå-
det og andre interessen-
ter inden egne bygge- og 
anlægsprojekter.

Skaber fokus og opmærk-
somhed på fysisk tilgæn-
gelighed i hverdagen på 
arbejdspladsen, i organisa-
tionen samt i det daglige 
arbejde i kommunen.

Foreninger og råd
 

Kommune Borgere
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Kommunikativ tilgængelighed
Kommunikativ tilgængelighed handler om at skrive og kommunikere, på en måde der er til at for-
stå for alle borgere. Rebild Kommune har fokus på at gøre relevante informationer tilgængelige, 
uanset om man henvender sig personligt, telefonisk eller søger oplysninger på hjemmesiden.

Adgang til rebild.dk er væsentlig i kontakten med borgere med handicap. Kommunen skal sikre, 
at hjemmesiden understøtter de hjælpemidler, borgerne bruger til at læse hjemmesiden. I mødet 
med borgere, tages der udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, behov og udfordringer i 
forhold til at kommunikere.

Vi vil:
⏹ møde borgeren ligeværdigt, uanset på hvilken måde vedkommende henvender sig til kommunen.

⏹ have særligt fokus på, at informere om, hvilke tilbud og muligheder der er ”på hylden” for at styrke 
 borgeren med handicap i at kommunikere med omverdenen. 

⏹ inddrage borgere med handicap og handicaporganisationer i projekter/kampagner/kommuni- 
 kation fra kommunen.

Hvem gør hvad?

Gør sig endnu mere synlige 
for borgere med handicap.

Deltager i planlægningen 
af projekter med forskellige 
aktører. 

Stiller viden og erfaring til 
rådighed.

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

Er åbne omkring handicap 
for at fremme forståelse. 

Hjælper hinanden til at 
deltage i arrangemen-
ter, møder og bidrage ved 
høringer.

Sikrer et godt første møde 
med borgeren.

Videreudvikler den digitale 
formidling herunder selv-
betjeningsløsninger og op-
datering af hjemmeside.

Understøtter at information 
om tilbud og muligheder 
udbredes.

Inddrager borgere med 
handicap og pårørende 
som sparringspartnere.

Lytter når handicaporgani-
sationer og pårørende hen-
vender sig.

Vejleder i hvilke fælleskaber 
der findes for borgere med 
handicap og pårørende.

Bidrager til at skabe fokus 
og opmærksomhed på 
kommunikativ tilgængelig-
hed på arbejdspladsen og i 
organisationen.

Foreninger og råd
 

Kommune Borgere
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Handleplaner  
til Handicapstrategi 2023-2026
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

I samarbejde med CPO udarbejdes rammer for, hvordan ældre kan 
rummes og inkluderes i kommunens almene plejehjem, når særlige 
specialpædagogiske behov bliver mindre end behovet for pleje og 
omsorg. 
Konkret igangsættes afklaring af målgruppe og rammer i 2023. 

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Som det er nu, kan der være udfordringer forbundet med at visi-
tere til alment plejehjem, når særlige specialpædagogiske behov 
vurderes mindre end behovet for pleje og omsorg.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Borgerne tilbydes den rette støtte og pleje.

Forankring og tids-
punkt for opstart

CFH og CPO – 2023

Ha
nd

lin
g

1
Center Familie og Handicap

Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Arbejde for et større tværfagligt fokus på at støtte borgere i at del-
tage i fritidsliv, frivilligt arbejde og foreningsliv.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

At der fremadrettet er særligt fokus på borgerens fritidsliv.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Øget livskvalitet

Forankring og tids-
punkt for opstart

I samarbejde med CSKF og CAB. Forår 2023

Ha
nd

lin
g

2

Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Implementering af nyt tværfagligt mødekoncept – blandt andet 
med borgerens egne punkter på dagsordenen.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

I dag holdes der statusmøder med borgere både ift. handleplan og 
”Min Plan”. Dette samtænkes i det nye mødekoncept.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Borgere får mulighed for at bringe de punkter på dagsorden, der 
har betydning for dem.
Borgeren oplever forhåbentlig en mere helhedsorienteret tilgang 
fra kommunen. 
For at give borgeren et bedre overblik over det aftalte, får borgeren 
et fysisk og visuelt referat med sig fra mødet. 

Forankring og tids-
punkt for opstart

Primo 2023

Ha
nd

lin
g

3
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Styrke udviklende fællesskaber for og omkring børn og unge.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Udviklende fællesskaber er Center Børn og Unges inklusionsstra-
tegi, og omhandler alle børn og unge i Rebild Kommune.
Fremadrettet vil der i både skoler og dagtilbud være et særligt fo-
kus på at styrke forældresamarbejdet, som er en forudsætning for 
at skabe det bedst mulige grundlag for trivsel, udvikling og læring.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Målet er at skabe et inkluderende mindset i kommunen, bl.a. med 
fokus på at øge deltagelsesmuligheder for børn og unge med han-
dicap, både socialt og fagligt og som en del af et fællesskab. Alle 
børn og unge skal føle sig værdifulde og opleve at blive set og 
mødt med anerkendelse.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Der arbejdes kontinuerligt med Udviklende Fællesskaber som en 
prioriteret indsats.
Indsatsen understøttes af A.P. Møller Fondens bevilling til det fæl-
les nordjyske projekt ‘Den mangfoldige skole’, som har fokus på 
kompetenceudvikling af medarbejdere.
Med start i 2023 vil Udviklende Fællesskaber desuden være et fast 
emne til drøftelse ved skoleudviklingssamtaler mellem skoler og 
forvaltning, hvor lokale udfordringer og indsatser vil blive drøftet.

Ha
nd

lin
g

1
Center Børn og Unge

Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Hjælpe børn og unge med at blive selvtransporterende.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Øget fokus på transport af elever til og fra skole.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Center Børn og Unge ønsker at støtte børn og unge i mestring af 
eget liv.
At kunne selvtransportere sig kan blandt andet være med til at ud-
vikle selvstændighed/selvhjulpenhed samt øge muligheden for at 
deltage i sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter. Derudover skal ind-
satsen være med til at forberede børn og unge på livet efter folke-
skolen, hvor evnen til at kunne transportere sig selv kan være afgø-
rende for fremtidige muligheder.

Forankring og tids-
punkt for opstart

2023
Forankres hos både ledelse og fagpersonalet i specialtilbuddene.

Ha
nd

lin
g
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Elever i specialtilbud så vidt muligt får en fuld afgangsprøve samt 
de bedst mulige vilkår og forudsætninger for videre uddannelse.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Der sættes et øget fokus på at arbejde hen imod prøven på særlige 
vilkår.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Målet er, at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige som de 
kan, så de på sigt kan deltage aktivt i samfundet, med de særlige 
forudsætninger de har.
Målet er størst mulig livskvalitet og livsduelighed, men ikke nød-
vendigvis størst mulig tilpasning.

Forankring og tids-
punkt for opstart

2023
Indsatsen er forankret i et tværgående netværk for ledere af spe-
cialområdet i kommunen.

Ha
nd

lin
g
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Rekreative aktiviteter: Ved større rekreative-/stiprojekter vil CNM, 
hvor det er muligt, indarbejde adgang for fx. kørestolsbrugere.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Adgang til rekreative aktiviteter.
Adgang til naturen.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Forankring i Natur/CNM – løbende opstart når projekter er aktuelle.

Ha
nd

lin
g

1
Center Natur og Miljø

Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Adgang for personer i kørestol, når vi godkender etablering af ned-
gravede eller placerer nye glaskuber.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Tilgængelighed ved glaskuber.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Forankring Affald/CNM – løbende opstart ved placering af nye 
glaskuber.

Ha
nd

lin
g

2



7

Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Fællesskabets betydning.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Egentlig ikke så forskelligt, men blot et fortsat fokus.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Oplever sig inkluderet i de eksisterende fællesskaber på vores insti-
tutioner bl.a. indsatser I Sundhedsværkstedet.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Løbende.

Ha
nd

lin
g

1
Center Sundhed, Kultur og Fritid

Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Fokus på indretning af eksisterende tilbud, så der gives rum til en 
bredere målgruppe.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

En indsats der skal sættes fokus på via bl.a. rådene.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Oplevelse af at eksisterende tilbud er parate til at byde velkommen 
til.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Løbende.

Ha
nd

lin
g

2

Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Åbenhed for dialog om indsatser og initiativer.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Kan styrkes og særligt i relation til Handicaprådet – mest af alt et 
spørgsmål om, at gøre brug af det.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Deres stemme bliver hørt, og medvirker til at sætte fokus på de ini-
tiativer, der har betydning for dem.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Løbende.

Ha
nd
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g
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

I planlægningsprocessen fra strategi til lokale projekter er der fokus 
på tilgængelighed til nærrekreative områder.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Vi udarbejder en bygherrevejledning til lokalplanlægning. Heri ind-
arbejdes et afsnit om tilgængelighed, så vi kan tage dialogen med 
udviklere tidligt i planprocessen.
Vi indarbejder tilgængelighed som et opmærksomhedspunkt i 
lokalplanskabelonen.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

På sigt vil det øgede fokus bidrage til, at der bliver flere tilgængelig 
nærrekreative arealer.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Center Plan, Byg og Vej – Planteamet.
Arbejdet er igangsat.

Ha
nd

lin
g

1
Center Plan, Byg og Vej
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Tilgængelighed tænkes ind i alle store anlægsprojekter i byområder 
for alle handicaptyper.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Vi vil vurdere, om handicaprådet skal inddrages i større nyanlæg på 
offentlige vej i byområder, hvor kommunen er bygherre, og det gi-
ver mening og værdi for området.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Handicappede borgere vil opleve bl.a. berøringsfri signaltryk ved 
vores signalanlæg og taktil belægning i større nyanlæg, hvor det er 
nødvendigt.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Center Plan, Byg og Vej – Vejteamet.
I krydsninger på nyanlæg i bl.a. rundkørsler laves der allerede nu 
taktil belægninger. Fremadrettet vil vi inddrage handicaprådet i nye 
større anlægsprojekter, hvor det er relevant.

Ha
nd

lin
g

2

Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

I forbindelse med ansøgninger om byggetilladelse til opførel-
se af offentlige tilgængelige bygninger og andre relevante byg-
ningstyper, tilbydes bygherre/projekterende en forhåndsdialog 
med en byggesagsbehandler for at få en dialog om byggeriets 
tilgængelighed.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Der er allerede i dag fokus på, at nybyggerier og ombygninger skal 
overholde reglerne for tilgængelighed, idet bygningsreglementet i 
forvejen er ret restriktivt i forhold til tilgængelighed.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Det sikres, at bygherre/projekterende bliver opmærksom på krav 
til tilgængelighed til gavn for de handicappede borgere, herunder 
særligt i forbindelse med bygninger med borgerrettede funktioner.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Center Plan, Byg og Vej – Byg og Ejendomsdata & Byg og Anlæg.
Arbejdet pågår allerede.

Ha
nd

lin
g
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Center Pleje og Omsorg (CPO) har yderligere fokus på en helheds-
orienteret indsats, sammenhæng og gennemsigtighed i sagsbe-
handlingen hos borgere med komplekse problemstillinger.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

CPO arbejder allerede helhedsorienteret, men vil fremover hurtige-
re etablere tværfaglige teams og forløbskoordination.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Borgere vil opleve sagsbehandling med højere kvalitet og 
sammenhæng.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Kan knyttes an på tema 1, Lige muligheder for alle og tema 3, Kom-
munikativ tilgængelighed
Forankres i Borgervisitation.
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Center Pleje og Omsorg

Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

CPO understøtter borgers mulighed for inklusion i samfundet ved 
at levere alle indsatser med et rehabiliterende sigte. Således under-
støtter CPO, at borger anvender sine ressourcer til at leve et liv med 
høj selvbestemmelse og til at tage ansvar for eget liv.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Indsatser leveret af CPO skal i højere grad understøtte borgers del-
tagelsesniveau i samfundet – herunder også udbuddet af handi-
capvenlige jobs. 
CPO vil i højere grad insistere på, at borgernes ressourcer, motivati-
on og mestringsevne lægger til grund for hvordan og hvilke indsat-
ser, CPO bevilger og leverer.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Borgere vil opleve højere livskvalitet og selvbestemmelsesret, og 
det vil blive lettere for dem at deltage i samfundets aktiviteter.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Kan knyttes an på tema 1, Lige muligheder for alle, tema 2 Fysisk 
tilgængelighed samt tema 3, Kommunikativ tilgængelighed.
Forankres i hjemme- og sygeplejen som en naturlig tilgang til 
opgaveløsningen samt i CPOs Task Force for rekruttering og 
fastholdelse.
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

CPO har fokus på at gøre formidlingen til borgere mere tilgængelig 
ved at fokusere på medarbejdernes måde at kommunikere og do-
kumentere hensigtsmæssigt og rettidigt.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

CPO vil have fokus på hensigtsmæssig formidling, og sætte ind, der 
hvor den kan forbedres – både i tale og på skrift.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Borger vil opleve større tydelighed og inddragelse i alle 
formidlingssituationer.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Kan knyttes an på tema 3, Kommunikativ tilgængelighed.
Forankres i hele CPO med administrationen som tovholder.
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Udbrede viden om mulighed for at ansætte borgere i fleksjob in-
ternt i kommunen.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Når der skal besættes stillinger, kan man overveje, om visse jobs 
kan deles ud på flere medarbejdere i fleksjob men på færre timer. 
Det kræver en øget bevidsthed om muligheden og rammerne om-
kring ansættelsesretlige forhold.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Selvforsørgelse hvor borgerne kan anvende kompetencer og erfa-
ringer i forhold til arbejdsmarkedet, men på et timetal der passer til 
deres funktionsnedsættelse.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Punktet skal drøftes i Direktionen.
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Center Arbejdsmarked og Borgerservice

Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Understøtte at alle borgere med handicap kan få den rette hjælp 
og støtte på vejen mod beskæftigelse.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Vi har ansat jobformidlere særligt til at finde de gode match mel-
lem borger og virksomheder.
Udbrede fokus på de kompenserende ordninger på tværs af 
centret.
Øge og udbrede den digitale tilgængelighed, fx med digitale løs-
ninger til ansøgninger ved ydelse og til at afgive digitalt samtykke.
Borgerapp til kommunikation med beskæftigelsesrådgiver og selv-
book af samtaler. Efter 6. mdr. kan rådgiver og borger aftale for-
men for opfølgningssamtalerne, hvor det også kan være digitalt og 
telefonisk alt efter behov.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Løn for de timer, som borger kan holde til, samtidig med andre til-
tag, f.eks. helbredsafklaring/behandling.
Flere med handicap kan få hjælp og støtte via de kompenserende 
ordninger.
Færre krav om fysisk fremmøde samt en mere smidig kommunika-
tion med jobcentret og mere indflydelse på eget forløb.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Opstartet januar 2022
Der er kontinuerligt fokus på at udbrede og fastholde fokus.
Sættes i værk i takt med at løsningerne lanceres og lovkrav lempes. 
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Et mere tværgående politisk fokus.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

I Beskæftigelsesplanen har fokus på at få flere handicappede i be-
skæftigelse alene handlet om at få flere ledige fleksjobvisiterede i 
job. Ambitionen er via politiske drøftelser at folde dette yderligere 
ud.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Afhænger af resultaterne af den politiske proces. Men alt andet lige 
vil flere personer med handicap være omfattet af indsatsen.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Behandles politisk i Beskæftigelsesudvalget i 2. halvår 2022.
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Understøtte udviklingen af handicapvenlige/egnede events. (Rebild 
Porten)

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Vi har gjort benarbejdet i 2019 – 2021, og nu post-Corona har vi 
bl.a. haft VOLTURNUS event, som vi med succes kan henvise til.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

VOLTURNUS video viser sammen med vores vejledning i for-
midlingsrummet, at den unikke natur og nogle af kilderne er 
tilgængelige.

Forankring og tids-
punkt for opstart

2022
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Center Fællescenter Sekretariat

Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Vi henviser til oplevelser, som er rollator/kørestolsbruger-venlige på 
vores hjemmeside: Den Jyske Skovhave og Store Økssø samt stien 
ned omkring Max Henius hytten. (Rebild Porten)

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Vi fornyer hjemmesiden ift. opdateringer fra Naturstyrelsen og ho-
tel- & oplevelsesaktører i området.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Jo flere handicapvenlige oplevelsesmuligheder vi kan vise på hjem-
mesiden eller fortælle om i formidlingsrummet, jo flere berigende 
oplevelser tilbydes borgerne.

Forankring og tids-
punkt for opstart

2022
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Kommunens hjemmesider, herunder alle pdf-filer, skal opfylde EU’s 
tilgængeligheds-direktiv (lovkrav). (Kommunikation)

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Implementeret fuldt ud i 2023.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Tiltaget gør informationer på hjemmesiderne tilgængelige for 
svagtseende, ordblinde og blinde, ved at f.eks. at software læser 
teksten op.

Forankring og tids-
punkt for opstart

2023
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Mulighed for at møde handicappede borgere på en af kommunens 
øvrige lokationer eller virtuelt, hvis der er behov for dette. (HR)

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

I dag skal borgeren møde op på Rådhuset i Støvring.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Det vil gøre det lettere for borgeren at få personlig hjælp.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Løbende
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Høring af Handicapråd og Ældreråd i forbindelse med udbud af 
handicaprelaterede ydelser. (Indkøb)

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Lovpligtige rammer for høring ønskes udvidet til en mere dialogba-
seret høring, med højere grad af inddragelse.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Oplever de får større kendskab til baggrunden for udbuddet samt 
aktiv medspiller i forhold til kravspecifikationen.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Aftales i samarbejde med de nye råd.

Ha
nd

lin
g

5

Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Henvisning på Rebild Kommunes hjemmeside til andre aktører ift. 
hjælp f.eks. teleslynge eller jobcenteret. (Kommunikation)

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Et område man altid kan være mere opmærksom på.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Forhåbentlig en bedre hjælp.

Forankring og tids-
punkt for opstart

Løbende.
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Navn og beskrivelse af 
den konkrete handling

Guidede ture også til borgere med handicap.

Hvordan er det ander-
ledes, i forhold til hvad 
der gøres nu?

Vi har en guide som i 2021 har haft flere rollator/kørestolsvandrin-
ger. Den erfaring bruger vi i dialogen med vores andre guider.

Hvordan profiterer 
handicappede borgere 
af initiativet?

Den ene guide som laver disse rollatorvandringer, har i maj 2022, 
haft hans første psykisk handicappede gruppevandring. Hans er-
faring kan vi dele med guide-netværket her i Rebild Porten ved et 
fællesmøde, og derved åbne op for nye initiativer og læringspro-
cesser for vores forskellige guider, hvorved endnu flere handicap-
pede kan komme med ud i naturen.

Forankring og tids-
punkt for opstart

2022
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