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1   Godkendelse af dagsorden og referat 

 Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
2   Drøftelse af Handicaprådets opgaver og funktion v/Finn Amby  

Finn Amby gav en orientering på baggrund af det udsendte materiale. Udgangspunktet 
er, at Handicaprådet skal fungere som et debat- og dialogforum, som behandler 

generelle sager for at forbedre forholdene for mennesker med handicap i Aarhus. Det er 
vigtigt, at der kommunikeres i fællesskab ud fra drøftelserne i rådet. Og også vigtigt, at 
Rådet kan tage emner op af egen drift, så der ikke udelukkende arbejdes med svar på 

høringer. 
2.1   Praksis vedrørende høringer 



Side 2 

Der fremsættes ønske om at blive inddraget tidligere i processerne, og der appelleres til 
embedsmændene om at vende med formandskabet, når de hører, der er relevante sager 

undervejs. Rådet vil hellere modtage for mange høringer end for få, og der opfordres til 
at spørge, hvis der hersker tvivl om, hvorvidt en sag er relevant for Handicaprådet at 
blive hørt i.  

 
2.2   Invitation til COK-konference 30. maj 

Nina Rasmussen, Mogens Toustrup og Finn Amby ønsker at deltage.   
 
3   Drøftelse af proces for arbejdet med Handicappolitikken 

 Det blev valgt 3 medlemmer til en styregruppe, som skal arbejde med den ny 
handicappolitik. Disse medlemmer er Finn Amby, Nina Rasmussen og Peter Bach-Nielsen. 

Handicaprådet vil fungere som følgegruppe i processen. Handicaprådets næste møde, d. 
15. maj, er et temamøde omhandlende handicappolitikken. Henrik Vinther fra Børn og 
Unge har sagt ja til at være processtyrer.  

 
4   Orientering om virksomhedsmodellen og proces for budgetforhandlingerne 

v/Anne Knudsen, Budget og Planlægning (20 min.) 
Anne Knudsen gav en orientering om Aarhus-målene og Byrådets arbejde med dem. Der 
har været afholdt et seminar med deltagelse af borgere, og det sender nye signaler. 

Blandt andet er målet ”En god by for alle” for svært at ”oversætte” og derfor skal der 
sættes tydeligere ord på velfærdsemner (fx ensomhed – fællesskab – tryghed). Der har 

været en inddragelses- proces/skriveværksted omkring mål for 0-100 år. Input herfra vil 
indgå i det videre arbejde. På mødets tidspunkt var budgetprocessen endnu ikke 
vedtaget. Det er forventningen, at det bliver samme proces som sidst med at partierne 

kommer med forslag til tværgående temaer og at Økonomiudvalget drøfter, hvad vej den 
skal gå. Partierne har frist den 4. august for at komme med forslag. I forhold til 

virksomhedsmodellen er Budget og Planlægning i gang med at revidere den. Anne 
Knudsen deltager gerne på et kommende møde for at fortælle om tankegangen bag. 

  
5   Godkendelse af mødeplan/årshjul  
 Mødeplanen/årshjulet blev godkendt, med ønsket om tilføjelse af et ekstra møde i 

september, som erstatning for det aflyste møde i marts.  
 

6   Nedsættelse af arbejdsgruppe til forberedelse af møde med Magistraten den 
22. maj 
 Formandskabet – Finn Amby og Mette Bjerre, samt Birte Rerup blev valgt til 

arbejdsgruppen.  
  

7   Udpegning af formand og medlemmer til arbejdsgruppe for Tilgængelighed 
 Mette Bjerre blev valgt som formand og Birthe Rerup og Anette Poulsen som 
medlemmer udpeget af Handicaprådet.  

  
8   Orientering om specialpædagogiske tilbud og status 

Stensagerskolen/Ellekærskolen v/Jan Kirkegaard 



Side 3 

Orienteringen blev givet af Lotte Fensbo, da der var afbud fra Jan Kirkegaard.  Det er 
blevet afgjort at Stensagerskolen skal flyttes til Ellekærskolen. Ellekærskolens 

specialklasser bliver indtil videre. Når specialklasserne skal flyttes, bliver det i de 
eksisterende klasser og med de lærere, de kender. Der er ikke besluttet værtsskoler 
endnu, men der er opmærksomhed på, at det skal være en skole, som har erfaring med 

håndtering af specialklasser og samtidig tilgodeser en kort transporttid for eleverne mest 
muligt. Der vil blive afholdt indslusningsmøder for hver enkelt elev.  

 
9   Pause med spisning 
  

10   Høringer - afgivne Parkeringspolitik og Mobilitetsplan 
 Det pointeres at handicap skal tænkes ind fra starten i alle relevante processer. 

 
10.1   Gentænkning af tilbud til børn og unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 
Ordet handicap savnedes i materialet, som ellers fik mange rosende ord. Der blev gjort 

opmærksom på, at det i nogle kulturer er et tabu at få et barn med handicap og rejst 
spørgsmål om, hvorvidt man er opmærksom på dette.  

Formandskabet og sekretariatet udarbejder et høringssvar. 
 
10.2   Pejlemærker i Rammeaftale 2019-20 

Til pejlemærket ”Den nære psykiatri” ønskes det præciseret, at ”den nære psykiatri” 
omfatter alle aldersgrupper samt psykiatrien for mennesker med udviklingshæmning.  

 
Til pejlemærket ”Effekt, progression og gennemsigtighed” udtrykkes der bekymring over, 
at mål for borgeren kun er for at trappe udgifterne ned, men samtidig pointeres det, at 

en dyr borger ikke nødvendigvis er en borger, der trives. Ordet trivsel ønskes tilføjet til 
punktet.  

 
Generelt udtrykkes der nysgerrighed i forhold til, hvordan de tre emner er blevet udvalgt.  

 
Formandskabet og sekretariatet udarbejder et høringssvar. 
 

10.3   Anlægsbevilling til 8 skæve boliger 
Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt tilgængelighed for mennesker med 

funktionsnedsættelser er tænkt ind i disse løsninger.  
 
Formandskabet og sekretariatet udarbejder et høringssvar. 

 
 

10.4   Anlægsprogram for Trafikal Infrastruktur 2018-2021 
Der spørges til, hvorvidt tilgængelighed er tænkt ind i de forskellige tiltag, og fremsættes 
ønske om, at det fremgik tydeligere, at der var sat penge af til dette. 

 
Formandskabet og sekretariatet udarbejder et høringssvar. 

 
 



Side 4 

10.5   Cykelhandlingsplan 
Der blev givet udtryk for, at det i dag er svært for mennesker med handicap at bevæge 

sig rundt i byen på grund af parkerede eller væltede cykler. Det forslås, at der etableres 
bedre parkeringsforhold til cyklerne. 
 

Formandskabet og sekretariatet udarbejder et høringssvar. 
 

 
11   Orientering om situationen på hjemmeplejeområdet v/Jens Lassen  
De private leverandører får fremover samme vilkår som de kommunale. Pt. er der kun en 

privat leverandør.  
  

12   Orientering om Handicapcentret for børn v/Rune Meyer 
Rune Meyer orienterede om Handicapcentret for Børn (se oplæg) og viste en video fra 
hjemmesiden. Handicapcentret for Børn samarbejder med PPR, Stensagerskolen og 

Socialforvaltningen i forbindelse med overgang til Voksenhandicap. Der blev spurgt til 
målgruppeafklaring, som p.t. er under revision. Der bliver i øjeblikket afklaret 10 om 

ugen. Det er planen, at Centret skal omorganiseres, så rådgiverne kan yde en 
helhedsorienteret indsats i forhold til forældre og bevilling af foranstaltninger 
(kommissorium p.t. i godkendelsesproces). Denne organisering forventes at træde i kraft 

pr. 1. oktober 2018.  
 

13   Eventuelt 
 Jens Lassen fortæller, at individuel handicapkørsel for blinde og svagtseende kommer til 
Sundhed og Omsorg via en satspuljebevilling, og at han kan fortælle mere om det på et 

kommende møde. 
 

14   Evaluering af dagens møde 
 Der var overordnet enighed om, at det var et godt møde. Det blev kommenteret, at det 

materiale, der er udsendt på forhånd ikke behøver så grundig en gennemgang på selve 
mødet. 
 

 


