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1   Godkendelse af referat og dagsorden 

Referat og dagsorden blev godkendt med en bemærkning fra Trine Buus Karlsen (se 
under Eventuelt).   
2   Høringssvar - sparekatalog  

Der blev givet udtryk for, at processen omkring spareforslagene har medvirket til at 
skabe forvirring i forhold til tidligere års budgetforhandlinger. Det samme har de 

udmeldinger, der er kommet undervejs (bl.a. ændring af Børn og Unges forslag) i 
høringsfasen. Mette Bjerre redegjorde for forholdene omkring det reviderede forslag fra 
Børn og Unge, der ikke betyder, at øvrige områder skal spare endnu mere. I forhold til 

udkast til høringssvar, der blev sendt til Handicaprådet før mødet, var der enighed om at 
tilføje spareforslag nr. 12 og 18 under punktet Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det blev 

endvidere vedtaget at tilføje, at Handicaprådet opfordrer Byrådet til at lave nogle etiske 
retningslinjer i forbindelse med anvendelse af velfærdsteknologi.   



Side 2 

3   Høringssvar - indstilling til Anlægsbevilling Psykiatriens Hus 
Handicaprådet opfordrer til, at alle former for tilgængelighed tænkes med fra starten 

samt at der laves faciliteter som fx auditorie, café m.m som kan bruges af brugere, 
pårørende, børn og unge samt frivillige. 
4   Høringssvar - Indstilling om samarbejdsaftale og økonomioplæg vedr. 

Psykiatriens Hus 
Udover det ovennævnte til de fysiske rammer blev der udtrykt ønske om, at der 

samarbejdes med Regionen om Recovery-modellen ligesom uddannelse i Peer-to-Peer 
modellen ønskes forankret i kommunen/i huset. Huset må meget gerne med sine 
faciliteter kunne bidrage til at være netværksskabende – blandt andet for at forebygge 

ensomhed. Handicaprådet stiller sig meget gerne til rådighed i arbejdet med Nina 
Rasmussen med erfaring som peer og Sanne Lauridsen med erfaring fra pårørendesiden. 

5   Til orientering referat fra møde i styregruppen for Handicappolitikken 
Per Jensen orienterede om arbejdet med den nye handicappolitik. Styregruppen har 
besluttet at politikken skal tage udgangspunkt i Aarhus-målene. Det er også besluttet at 

forlænge processen, så politikken efter den nye tidsplan kommer i Byrådet i april 2019. 
Der vil ikke være en bred kreds i inddragelsesprocessen, men derimod en inddragelse af 

direkte interessenter. Fra Handicaprådets side blev der opfordret til, at initiativerne i 
politikken skal være konkrete og målbare (effektmål), da den nuværende politik er for 
bredt formuleret. Politikken kan godt gøres værdibaseret som fx Værdighedspolitikken 

med nogle klare statements. Det bør tydeliggøres, at Aarhus Kommunes Handicappolitik 
foreskriver, at alle former for tilgængelighed skal tænkes ind, når der laves kommunale 

anlæg (ex Havnebadets manglende tilgængelighed i vandet). 
6   Invitation til samarbejde om øget rummelighed i Aarhus fra Udvalget for 
mangfoldighed og ligestilling 

Sanne Lauridsen og Mogens Toustrup deltager gerne i en tværgående arbejdsgruppe som 
repræsentanter for Handicaprådet. 

7   Henvendelse fra Nordlands Fylkeskommune (Amt), Norge om et møde på et 
tidspunkt ml. 25. og 27. oktober 

Mette Bjerre oplyste, at Finn Amby har givet tilsagn om at mødes med udvalget. 
8   Eventuelt 
Trine Buus Karlsen ønsker, at punkter, der handler om tekniske problemstillinger 

(manglende tilgængelighed) på anlæg, infrastruktur og andet bliver dagsordensat forud 
for møderne. Det er svært at svare på stående fod – især hvis der er tale om andre 

magistratsafdelingers projekter. Hvis spørgsmålene derimod fremsættes på forhånd giver 
det Trine mulighed for at gå tilbage i baglandet for at finde de rette personer til at 
besvare dem. 

Trine Buus Karlsen orienterede om en ny Belysningsstrategi, der er til behandling i 
Teknisk Udvalg 10.9.2018. Belysningsstrategien skal blandt andet medvirke til at skabe 

større tryghed. 
Evaluering af dagens møde: 
Der var enighed om at mødet var godt og konstruktivt med plads til gode drøftelser. 

 
 

 


