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I 2020 var der 108 punkter på dagsordenen til 10 møder i handicaprådet i Vesthimmerlands 
kommune.  Det har været emner lige fra hvor vi har skulle afgive høringssvar til budget til emner 
såsom tilsynsrapporter fra de forskellige bosteder, til orientering i handicaprådet. Igen i 2020 har 
vi arbejdet efter et årshjul, som har været med til at styre hvornår vi rettidige har haft aktuelle 
punkter på dagsordenen. Årshjulet kan ses på Vesthimmerlands kommunes hjemmeside sammen 
med referater fra møderne. 

I lighed med tidligere år, havde vi også i 2020 planlagt at lave et større arrangement over emnet  
”hudsult”. Dette emne er ikke blevet mindre aktuelt i takt med det trækker ud med at komme 
coronaen til livs. Vi havde inviteret ældrerådet og deres medlemmer til at deltage sammen med 
os. Desværre er arrangementet på grund af Corona blevet udskudt flere gange. P.t. arbejder vi på 
at holde arrangementet virtuelt, her i løbet af foråret. Vi er godt klar over at det vil afholde en del 
fra at deltage, men vi ser det som det muliges kunst. 

I 2020 har handicaprådet haft en repræsentant med i en arbejdsgruppe omkring ny koncept for 
Kvalitetsstandarder for 2021. Kvalitetsstandarder har stor betydning for hvilken kvalitet i ydelsen 
der gives til borgere med handicap og dermed for den enkelte borgers livskvalitet. Vi ser frem til at 
standarderne udfoldes i praksis. 

Vi nåede heldigvis at holde et fællesmøde med UNG Vesthimmerland allerede i februar, hvor vi fik 
en super god dialog med de unge samt rundvisning i deres nye faciliteter i Hotspot.  

I januar fik vi også indbydelse til Handicaprådenes Dag i april, som desværre blev aflyst. 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe til at se på ny Udviklingsplan på psykiatri- og 
handicapområdet – Handicaprådet har haft en repræsentant med i arbejdsgruppen og 
handicaprådet har afgivet høringssvar på oplægget. Handicaprådet ser frem til udarbejdelsen af 
handleplan, hvor anbefalingerne omsættes til konkrete tiltag og prioriteres. 

Handicaprådet har i vores Formål og Målplan indarbejdet at vi gerne vil afholde et årligt 
fællesmøde med repræsentanter fra de politiske udvalg. Desværre er det ikke lykkedes os at holde 
et møde i 2020. Det er vi rigtig kede af, da vi ser det som et væsentlig element til at skabe en god  
dialog omkring muligheder og livskvalitet for den gruppe borgere der ikke har en stemme selv. 

Det har været vores ønske at samarbejde og snitflader blev diskuteret, med henblik på fælles 
inspiration og fremtidigt samarbejde. Et andet muligt emne til drøftelse har været Handicaprådets 
engagement/involvering i budgetprocessen, fx i forhold til brug af nøgletal, i et forsøg på at være 
mere på forkant, end på bagkant med gode argumenter til at fremme forståelsen af borgernes 
vilkår som handicappede. 

Høringssvar i forhold til budgettet for kommende år (2021) var en meget væsentlig del af 
handicaprådets arbejde i august-september. Det er jo en tilbagevendende opgave, som vi lægger 
mange kræfter i, og hvor vi håber vi kan være med til at belyse budgetmæssige konsekvenser, 
inden der træffes politiske beslutninger. Håbet er at vi kan nå et dialogmøde med repræsentanter 



for byrådet inden budgetfasen for budget 2022 går i gang her senere på foråret. Handicaprådet vil 
gøre vores til det bliver muligt. 

Der er i 2020 blevet udarbejdet en pjece for pårørendesamarbejde på psykiatri- og 
handicapområdet. Udkast til pjecen var til høring i handicaprådet og blev efterfølgende godkendt 
med de rettelser som blev tilkendegivet på handicaprådsmødet. I pjecen beskrives fokus for 
samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på Vesthimmerlands Kommunes tilbud 
til voksne borgere med handicap. I pjecen beskrives desuden et oplæg til rammer for beboer- og 
pårørenderåd. Pjecen forventes at give anledning til bedre samarbejde samt sikring af ensartethed 
på tværs af tilbud i relation til samarbejdet.  

Efter henvendelse fra Foreningen for Døvblinde vedrørende lydfyr med vibrationen på, har 
Handicaprådet sendt opfordring til Teknik og Miljøudvalget om at indtænke denne mulighed, når 
der skal ske udskiftning af lyssignaler. Handicaprådet besluttede også at tage henvendelsen med til 
møde med repræsentanter for de politiske udvalg. Desværre har det ikke været muligt at holde 
møde.  

Handicaprådet har afgivet høringssvar vedr. forslag til bymidteplan Aars ”Kunsten at skabe byen 
sammen”. I vores høringssvar har vi lagt meget vægt på at der tænkes oaser ind til alle grupper af 
borgere, og således at der er adgang til alle kan deltage i aktiviteter på påtænkte pladser/oaser.  

Sommerpakker til borgere på botilbud, kom som et godt tilbud med mulighed for at tilkøbe lidt 
ekstra krydderi til en gruppe borgere som i et corona år har været lukket meget inde på deres 
botilbud, og i perioder været uden mulighed for besøg af deres nærmeste pårørende. Desværre er 
ikke alle midler blevet brugt, der har ellers været god brug for lidt kvalitetsoplevelser til gruppen af 
borgere med handicap. Heldigvis har Vesthimmerlands kommune fået positiv tilsagn om at 
midlerne kan overføres til 2021. Vi ser frem til at der iværksættes gode tiltag der kan give lidt 
glæde til denne gruppe borgere.  

Børne- og Familieudvalget har haft en arbejdsgruppe til at udarbejde en analyse af særlig 
tilrettelagt undervisning (STU). Handicaprådet har udtalt sig i forhold til 4 indstillinger, hvor det 
væsentligste for os er at STU ikke altid er det bedste tilbud, men at der skal vurderes ud fra den 
enkelte unges behov. Der hvor det drejer sig om normalt begavede unge, skal der sættes helt 
andre foranstaltninger ind end tilbud om STU. Det er også væsentlig for handicaprådet at forældre 
støttes bedst muligt, således den unge med et handicap kan blive i eget hjem længst muligt, hvis 
dette er bedst for den unge. Det betyder at der skal tilbydes tilstrækkeligt med aflastningshjælp, 
ud fra en konkret individuel vurdering. 

Handicaprådet har besluttet at uforbrugte midler fra vores budget for 2020 går tilbage til 
kommunekassen, idet vi ikke forventer at få brug for mere end det budgetterede i 2021. Dette 
gøres også som et led i at være solidariske med hensyn til at finde midler til at afhjælpe 
merforbrug i forhold til corona situationen. 

 I december blev Handicapprisen uddelt. Uddeling af prisen er en privilegeret opgave at varetage 
sammen med næstformanden i handicaprådet.  I 2020 uddelte vi 2 priser. Begge priser blev givet 



til frivillige for at yde en stor og flot indsats med at give mennesker med specielle vanskeligheder 
gode muligheder for at få kvalificeret livsindhold. 

Stor tak til alle medlemmer i Handicaprådet for det gode samarbejde der har været gennem 2020.  
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