
Årsberetning for handicaprådet 2021 Vesthimmerland 

Vesthimmerlands kommune fik i 2021 en sum penge til at være med i Projekt Samskabt Styring. 

Handicaprådet fik på deres møde i januar 2021 en orientering om projektets indhold, og de tanker 

der lægger bag opstart af projektets arbejde i Vesthimmerland. Her er der valgt en trebenet model 

med borgeren i centrum og 3 samarbejdende parter, nemlig Bevilling Psykiatri & Handicap, 

Løgstør Tilbuddene samt Pårørende Løgstør. Arbejdet er igangsat og der har været holdt et møde i 

2021 hvor pårørende har været inviteret til dialog. Handicaprådet glæder sig til at følge projektet i 

2022.  

 

Strategi for borgerinddragelse på Handicapområdet har i april været til høring, hvor Handicaprådet 

støtter forslag til ansættelse af borgerrådgiver i kommunerne. Repræsentanter fra Handicaprådet 

har efterfølgende været med til virtuelt dialogmøde med § 17 udvalget. Handicaprådet 

anbefalede, at der arbejdes videre med anbefalingerne fra Det Centrale Handicapråd. Vi glæder os 

til at samarbejde med Borgerrådgiveren i 2022, til gavn og ligeberettelse for borgere med et 

handicap. 

 

I april holdt vi møde med repræsentanter for de politiske udvalg med drøftelse af følgende 

punkter:  

• serviceniveau i Vesthimmerlands kommune 

• Involvering i budgetprocesser 

• Indtænkning af Handicaprådet i alle kommunale projekter fra anlæg af veje, fortove til 

fritidstilbud.  

Handicaprådet vil gerne takke for muligheden for at kunne mødes med repræsentanter for 

byrådet. Vi ser frem til invitationen bliver gentaget til et årligt dialogmøde med Byrådet. 

 

I 2020 havde vi i samarbejde med Ældrerådet planlagt et arrangement om ”Hudsult”, som vi på 

grund af Corona måtte udskyde. I stedet for at aflyse arrangementet endnu engang, besluttede vi i 

samråd med ældrerådet, at afholde arrangementet virtuelt. Ved efterfølgende evaluering, var der 

enighed om at det er godt at få sat fokus på emnet. Der var lidt blandede oplevelser af 

arrangementet. Set i forhold til målgruppen der var inviteret, lå foredraget på et meget højt fagligt 

niveau, dog var der udtryk for, at man havde fået viden med fra arrangementet.  

 

Handicaprådet har haft et ønske om at intensivere samarbejdet med Ungerådet, for der igennem 

at skærpe opmærksomhed på unge med særlige behov. På et møde mellem Ungeråd og 

handicapråd blev der aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs, til at planlægge arrangement 

omhandlende inklusion af unge i sociale fællesskaber. Handicaprådet har udpeget et medlem af 



Handicaprådet samt en ung med handicap, til at være med i den nedsatte arbejdsgruppe. 

Desværre er der ikke blevet afholdt møder i arbejdsgruppen i 2021, begrundet i Corona.  

Handicaprådet ser med stor tilfredshed på at Vesthimmerlands kommune i 2021 har deltaget i 

projekt vedr. tidlig opsporing af demens blandt borgere med udviklingshandicap, samt muligheder 

for kompetenceløft i forhold til opsporing. Baggrunden er at der mangler viden inden for området, 

og derfor havner mennesker med udviklingshandicap let i ingenmandsland. Handicaprådet glæder 

sig til at følge projektet, som fortsætter ind i 2022.  

Handicaprådet fik på vores møde i november en inspirerende orientering om arbejdet med sorg 

på kommunale botilbud. Som faglig inspiration er bogen ”Når udviklingshæmmede sørger” 

indkøbt til alle tilbud og kan lånes af pårørende, på det enkelte bosted. I det kommende år 

forsøges etableret et arrangement for pårørenderådene omkring emnet, og Handicaprådet 

opfordrer pårørenderådene til at tage emnet op på de enkelte tilbud. 

  

Med baggrund i at Sundhedsudvalget d. 3. marts godkendte en udviklingsplan på psykiatri- og 

handicapområdet, har Handicaprådet fået en orientering om indsatser i forlængelse af 

udviklingsplanen. Orienteringen er taget til efterretning, og Handicaprådet har meldt tilbage at vi 

gerne bidrager endnu mere aktivt, når det er muligt i processen. 

 

Handicapprisen i 2021 er givet til 2 modtagere.  

En pris til de frivillige trænere for Aars HK Superdogs Lykkeliga og en pris til foreningen Gundersted 

købmandsgård. Priserne blev overrakt ved et festligt arrangement på Købmandsgården i 

Gundersted på den internationale handicapdag, 3. december. 

  

På det sidste møde i 2021, blev Handicaprådets inddragelse i handicappolitiske processer og 

beslutninger fra alle udvalg drøftet. Handicaprådets ønsker i højere grad at samarbejde om at blive 

inddraget proaktivt i handicappolitiske processer og beslutninger fra alle udvalg, frem for passiv og 

bagudrettet orientering. 
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