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Jægergår-

den, lokale 

5541 

Tid: kl.17:00 

– 19:30 

REFERAT HANDICAPRA DSMØDE DEN 20. juni 2016 
Deltagere: Anette Poulsen (AP), Bodil Vibe Jørgensen (BVJ), Marianne Banner (MB), Peter Bach-Nielsen (PBN), Claus Bjarne Christensen (CBC), Jan Kirkegaard (JK), 

Lotte Henriksen (LH), Ali Nuur (AN), Helen Conway-Blake (HCB), Jens Lassen (JL), Birte Rerup (BR), Sanne Lauridsen (SL), Knud Mathiesen (KNM), Per Jensen (PJ) og 

Lone Appel Nørskov (LAN) 

Afbud:.Trine Buus Karlsen (TBK),  

Gæster: Anette Juhl Winther, Steen Bligaard. 

 

 DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

1.1 

Kl. 17:00 – 

17:45 

Opvarmning til efterårets te-

madrøftelse om byggerier i 

Voksenhandicap v/Lotte Hen-

riksen  

Suppleanterne er inviteret til at deltage under dette 

punkt.  
LH gennemgik status af byggeri i Voksenhandicap. 

”Vision for boliger og byens rum” fra MSB udsendes sammen 

med referatet.  

BR påpegede, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der 

bygges mangfoldigt.  

SL påpegede, at der mangler blik for kommunikativ tilgænge-

lighed. Gerne at man tænkte teleslynge ind fra start alle ste-

der.  

CBC pointerede, at det er vigtigt at man laver noget der er for 

alle – inkluderende design.  

MB påpegede, at alle handicapgrupperne ikke er ens, og det 

er forskelligt, hvad man har brug for også mht. bolig. 
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GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

2.1 Godkendelse af dagsorden og 

referat  

Bilag. Godkendt 
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TIL DRØFTELSE 

3.1 

 

kl. 17.45 – 

18.05 

Orientering om udbud og ny 

kørselsordning, som træder i 

kraft 1. august 2016 v/Anette 

Juhl Winther  

 AJW præsenterede Steen Bligaard som er ny leder på Kørselskontoret.  

AJW gav en status omkring udbud og ny kørselsordning.  

AJW fortalte, at der på nuværende tidspunkt ikke kan meldes noget ud 

til forældrene omkring tidspunkter mv., da man fra Kørselskontoret 

endnu ikke har modtaget bevilliger fra skolerne. 

Hvis man som forældre har spørgsmål vedr. kørselsordningen, skal man 

ringe eller skrive en mail.  

SL påpegede, at man som hørehæmmet kan have svært ved at tale i tele-

fon og måske heller ikke lige har mulighed for at skrive en mail i situati-

onen. Derfor opfordrede SL til, at man som borger også får muligheden 

for at kunne sende en sms. AJW tager opfordringen med tilbage. 

AJW fortalte om tidligere udfordringer med afhentning af børn, hvis for-

ældrene ikke har fået bevillingerne på med kommunen, så står børnene 

ikke registreret i systemet hos Kørselskontoret, og bliver jo så ikke af-

hentet. AJW opfordrede til at kan gør opmærksom på dette i baglandet, 

så der noget lignende afhjælpes.   

Det kommende udbud vil være for 4 år og med mulighed for forlængelse 

+2 +2 år.  

HCB fremsendte spørgsmål til Kørselskontoret inden mødet: 

 

 Hvad har I af planer, hvis kørselsordningen ikke kommer til at 

fungere? 
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 Hvor længe vil I acceptere store problemer – 1 måned? 

 Hvilken plan B har I, hvis det går galt? 

Svar: Vi vil løbende følge op på ordningen og udarbejde statistik. Hvis 

det efter en måned ikke virker, vil det være op til en konkret vurdering, 

hvad der skal gøres.  

Hvis der er udfordringer, så ring til Kørselskontoret eller send en mail. 

Skulle der være børn som ikke bliver hentet pga. manglende bevilling, så 

sørger Kørselskontoret for at børnene bliver kørt hjem alligevel og sam-

ler herefter op på hvorfor der ikke ligger en bevilling på det pågældende 

barn.  

 I skriver, at alle forældre får besøg af den aktuelle chauffør in-

den kørslen starter. Hvordan vil I gøre det? De er ansat fra 15/7, 

hvor mange har ferie? 

 Sidste år skete det også for sent, hvorfor lærer I ikke af de fejl? 

 Hvad betyder ”Flere faste chauffører”? 

Svar: Der kan først laves aftaler med chaufførerne, når bevillingerne 

modtages på Kørselskontoret. Disse kommer først når skolerne har ske-

maplaner på plads. Der vil på nogle af skolerne være en ”kørselsleder”, 

når kørslen går i gang efter sommerferien, som sørger for at tingene gli-

der.  

Kontakten chauffør og forældre kan i første omgang være en telefon-

samtale og efterfølgende et besøg. 

 Åbningstiden for kørselskontoret er 8-16. Men det er jo uden 

for den tid, problemerne forekommer. Det er efter kl. 16, man 

typisk opdager at ens barn ikke er kommet hjem til tiden eller 
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før kl. 8 at barnet ikke er afhentet. Så kan man ringe til en vagt-

telefon, hvor der typisk er lang ventetid. Det går ikke, når man 

er nervøs for, hvornår ens barn kommer hjem. 

Svar: Her kan man som tidligere sagt ringe til telefonen (en indgang) og 

vil kunne komme igennem her. Sms-forslaget bliver taget med tilbage.  

 Er I bekendt med den dårlige presseomtale det valgte selskab 

har fået? Den sidste er fra 8.6 – altså helt ny. Og har I læst avi-

sernes omtale? 

Svar: AJW: vi er bekendte med presseomtalen, men der er ikke noget i 

presseomtalen, som gør at vi ikke kan vælge dem. I Københavns Kom-

mune er man tilfredse med selskabet og også i andre kommuner. HB har 

en stor erfaring på området. 

 Hvor stor er forskellen på buddet fra HB og PPbusser i kroner? 

 Hvem har truffet afgørelsen om, at I vælger HB? 

Begge selvskaber kunne leve op til de stillede krav i udbuddet, men HB 

var billigere end PP busser. Prisen må ikke oplyses, men der var stor for-

skel i prisen på PPbussers tilbud og HBs tilbud. Der bliver løbende fulgt 

op på, at leverandøren lever op til de stillede krav.  

Leverandøren har kontor i Risskov. 

Punktet sættes på efter sommerferien igen for en status.  

 

3.2 

Kl. 18.05 – 

18.35 

Den økonomiske situation på 

Voksenhandicapområdet 

v/Lotte Henriksen 

 

Bilag 

Punkt 3.2 og 3.3 drøftes samlet 

LH gav en orientering om den økonomiske situation på Voksenhandicap-

området og introducerede høring om samme (punkt 3.3). Udgifterne i 

Voksenhandicap er steget mere end forventet. Man er fra Sociale For-

hold og Beskæftigelses side nødt til at handle, og har derfor iværksat for-

brugsstop – ansættelsesstop og indkøbsstop. Det omhandler indkøb, 
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som ikke vedrører borgerne f.eks. kurser for medarbejdere, pc til med-

arbejder mv.  

Der er mulighed for at søge om fritagelse, men dette skal godkendes af 

en leder.  

Man er gået i gang med en analyseproces i Voksenhandicap, for at kunne 

undersøge, hvordan vil det se ud i fremtiden. Der vil også blive arbejdet 

videre med ”Gentænk Voksenhandicap”.  

MB henstillede til politikerne, at det er den svageste målgruppe i byen, 

så det er vigtigt at der afsættes midler. 

HCB bemærkede, at det hun ville sige, ikke rettes mod LH, men mod de 

tre politikere der var til stede. HCB sagde, at den besparelse på handi-

capområdet, der er i gang betyder uansvarlig opbevaring for mange 

svage mennesker.  

HCB: Hvis en borger i f. eks. Kileaprken, som er et dagcenter for voksne 

autister, bliver dårlig eller syg og gerne vil hjem i sin lejlighed, kan det 

ikke lade sig gøre, for der er ikke personale der om dagen. Forleden var 

der ved at ske en ulykke i et bosted for autister: En handicappet beboer 

gik ud om natten. En anden beboer så det og fik tilkaldt hjælp. Der var 

ingen nattevagt. 

HCB bad desuden de tre politikere gå tilbage til byrådet og fortælle om 

forholdene, og forklare at der ikke er tale om overforbrug men om un-

derfinansiering på voksenhandicapområdet.  

Det blev spurgt om besparelserne bevirker at lovgivningen ikke overhol-

des. LH fortalte, at lovningen bliver overholdt.  

Der blev spurgt til udmåling af følgeudgifter. Når der er hjælpere med 

udregnes i øjeblikket i standardudgifter. Forslaget er fremadrettet at ud-

regne på de konkrete udgifter i stedet på standardudgifterne. Man følger 

området tæt. 
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Punkt 3.3 oplister de nævnte bemærkninger til et fremtidigt hørings-

svar.  

3.3 

Kl. 18.05 – 

18.35 

Høring vedr. opbremsningsfor-

slag for Voksenhandicap i 2016 

Bilag 

Høringsfrist 30. juni. Udsendt 16. juni. 

Punkt 3.2 og 3.3 drøftes samlet 

Handicaprådet finder situationen uacceptabel, og insisterer på, at man 

tilfører midler til området.  Ved færre pædagoger vil der kunne opstå si-

tuationer, som vil kunne udmunde i ulykker. 

Flere gav udtryk for at man bør tale budget oftere end kun til budgetfor-

handlingerne. Burde drøfte budget midt på året også.  

Rådet vil gerne have et svar på hvorfor nogle borger ikke kan forblive på 

Birkebakken efter ombygning. 

3.4 

Kl. 18.35 – 

18.45 

Status vedr. gelændere på ple-

jehjemmene v/Jens Lassen 

Bilag Der bliver ikke nedtaget gelændere, hvor det fortsat giver mening de er. 

Man vil gerne væk fra institutionslignende bygning. Ideen er, at man ta-

ger stilling sammen med beboere og medarbejdere.  

3.5 

Kl. 18.45 – 

18.55 

Rammeaftalen for Udviklings-

strategi og Styringsaftale 

v/Lotte Henriksen 

 

Bilag LH gennemgik rammeaftalen.  

SL bemærkede, at hun gerne i afsnittet om Kommunikation så at man til-

føjede ordet social isolation. 

3.6 

Kl. 18.55 – 

19.00 

Evaluering af handicapprisen 

v/Jørgen Bak 

 

Bilag Udsættes 

3.7 

Kl. 19.00 – 

19.10 

Forslag til emner, som skal 

drøftes til møde med Ældrerå-

det den 7. september 

 Velfærdsteknologi – menneskelig kontakt/mangel på samme. 

Livskvalitet. 

Sikkerhed på insitutioner. 
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Koncept om generationernes hus. Hvordan kan man bo som ældre i frem-

tiden? 

Flextaxa kørselpriser steget – betyder meget for ældre. 

Plejehjem – er der nok ansatte? Er det et godt liv? Normeringen. Hvad er 

et værdigt liv. Kunne være interessant at vide, hvordan det er for en be-

boer at bo på et plejehjem. 

3.8 

Kl. 19.10 – 

19.20 

Høring Kulturpolitikken 2017-

2021 

Udsendt 13. juni – høringsfrist 20. august. 

Bilag. 

Det blev nævnt, at tilgængelighed for alle bør nævnes i materielt. 

Ros for at udsende i god tid. 

Bemærkninger fremsendes til LAN, som udarbejder udkast.  

3.9 

Kl. 19.20 – 

19.25 

Ønske om støtteerklæring til 

ansøgning om at Aarhus bliver 

Europæisk Frivillighovedstad 

2018 

Bilag Drøftelse hvor anerkendelse af de mange mennesker der udøver frivillig-

hed blev nævnt.  

Handicaprådet bakker op om initiativet. 

TIL ORIENTERING  

4.1 Nyt fra organisationer, forvalt-

ninger og politikere 

Orientering om tilbud om besøg i forhold til sårbare 

grupper v/Anette Poulsen 

 

Det planlagte temamøde i oktober omkring interessevaretagelse skub-

bes til januar/februar 2017. I stedet afholdes temamøde omkring fremti-

dens boliger for mennesker med handicap den 27. oktober. Formand for 

DCH Anette Lejgaard og Stig Langvad inviteres til denne dag. Mødet for-

ventes afholdt fra kl. 17 -21. 

Orientering om tilbud om besøg i forhold til sårbare grupper v/Anette 

Poulsen udsættes til næste møde. 
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Til efteråret undersøger Socialforvaltningen, om borgere under udred-

ning og visitation er tilfredse med de fire myndighedsafdelinger (Handi-

capcenter for Børn, Familiecentret, Myndighedsafdelingen Voksenhandi-

cap og Center for Myndighed Socialpsykiatri og Udsatte Voksne). Formå-

let er at spørge borgerne, hvordan de oplever mødet med myndighed, så 

kvaliteten af sagsbehandlingen kan forbedres. Der er nedsat en arbejds-

gruppe, som udarbejder forslag til kontaktform, spørgsmålsformulering 

samt informationsmateriale til borgere og medarbejdere. Dette skal god-

kendes af en styregruppe efter sommerferien. 

Socialforvaltningen har gode erfaringer med at inddrage brugerne i 

planlægningen af sådanne tilfredshedsundersøgelser, da det medvirker 

til, at både dataindsamling og spørgeskema tilpasses den pågældende 

målgruppe. Derfor vil styregruppen høre, om en brugerrepræsentant fra 

Handicaprådet har lyst til at deltage på styregruppemødet 13. septem-

ber kl. 15-16, hvor forslag til tilrettelæggelse af undersøgelsen drøftes 

og godkendes. HCB og BR vil gerne deltage. 

DH/CBC er bekymret over at universelt design glemmes i Aarhus Kom-

mune ved indretning nye og renovering gadekryds, fortove mv. Byen le-

ver ikke op til FN-handicapkonvention og/eller Færdselsarealer for Alle. 

 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

5.1 Næste møde  
HCB bad om at få en sag om ydelsesbeskrivelser i Bostedet Kilebo på 

dagsordenen. Det handler om, at Myndighedsafdelingen, som laver ydel-

sesbeskrivelser af beboerne har lagt 10-20 år gamle oplysninger om be-

boerne til grund for deres beskrivelser. Ydermere er hverken pædago-

ger, pårørende eller beboerne selv blevet inddraget, og får heller ikke 

kendskab til beskrivelserne. LH undersøger sagen. 
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EVENTUELT 

6.1 Eventuelt  Ingen bemærkninger. 


