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Rådhuset 

Lokale     

398 

 

 

HANDICAPRA DSMØDE DEN 21. JANUAR 2016 
TILSTEDE: 
Anette Poulsen(AP), Knud N. Mathiesen(KM), Ali Nuur(AN), Helen Conway-Blake(HCB), Jørgen Bak(JB), Birte Rerup(BR), Bodil Vibe Rasmussen(BVR), Trine Buus 

Karlsen(TBK), Claus Bjarne Christensen(CBC), Marianne Banner(MB), Tove Cassøe (TC suppleant for Peter Bach-Nielsen) Carsten Wulff Hansen(CWH), Maj Morgen-

stjerne Bek (MMB - Suppleant for Jens Lassen), Per Jensen(PJ), Lone Appel Nørskov(LA), Cathrine Hedegård(CH) 

AFBUD: 

Peter Bach-Nielsen(PBN), Jan Kirkegaard(JK), Jens Lassen(JL), 

GÆSTER: 

Ældrerådet, Otto Orth fra Sundhed og Omsorg, Kirsten Engholm Projektleder fra Sundhed og Omsorg, Gethe Østergaard, leder af AMC Midt, Jesper Dahlsen-Jensen 

Tid: 

kl.16:00 – 

20:00 

DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsorden og 

referat  

Bilag 1.1.1 - Referat d. 17. december 2015 Godkendt. 

 



 2 

TIL DRØFTELSE 

2.1 

Kl. 16.00-17.30 

Dialogmøde med Ældrerådet 

 

Bilag 2.1.1 Dagsorden for dialogmøde mellem Ældre-

rådet og Handicaprådet 

Otto Orth gav en opsummering fra sidste møde samt en status på afta-

lerne. Herunder bl.a. tilgængeligheden, for mennesker med handicap, til 

sundhedstilbud i Folkesundhed Aarhus og synliggørelsen af Aarhus Kom-

munes sundhedstilbud. 

Der blev spurgt ind til flere forskellige områder: 

 Hvad er der blevet gjort for at sikre, at dem der ikke selv har 

kørsel kan deltage i aktiviteterne? Otto Orth svarede, at der har 

været en dialog med de frivillige organisationer, men alle ud-

fordringerne er dog ikke løst endnu. 

 Hvordan bliver borgerne bekendte med sundhedspolitikken og 

sundhedstilbuddene? Otto Orth fortalte, at man bl.a. er i gang 

med en bred info-indsats, bl.a. med at få orienteret de prakti-

serende læger om sundhedstilbuddene. 

Otto Orth opfordrede Handicaprådet og Ældrerådet til at komme med for-

slag til, hvordan man kan få budskabet omkring sundhedstilbuddene ud 

til målgrupperne.  

Otto fortalte, at MSO er i gang med at få systematiseret sundhedstilbud-

dene og hvem der kan hjælpe med at få orienteret og arrangeret lokal-

samfundet i tilbuddene. Brugerrådene blev nævnt som et forslag som ta-

lerør. 
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Der skal også være fokus på fællesskaberne for derigennem at sprede 

budskaberne. Hertil blev der bl.a. nævnt gå-grupper og kirkerne. Kommu-

nen skal være med i opstarten og sprede informationerne – herefter skal 

den trække sig.  

Der blev efterspurgt en besked fra MSO, når hjemmesiden med sundheds-

tilbuddene går online.  

 

Herefter gav Kirsten Engholm, der er projektleder fra MSO, et indblik i 

nogle af de tværgående innovationsindsatser, herunder indsatsområdet 

for øget livskvalitet for voksne og ældre borgerer med handicap og pleje-

behov. 

Der er 6 spor i indsatsen med fokus på:  

1. udsatte borgere 

2. visitation af hjælpemidler sammen med pårørende 

3. overgangen til folkepension 

4. praksisnært samarbejde med psykologer 

5. samarbejde med Hjerneskadeforeningen om yngre beboere i 

plejeboliger 

6. kopiering af effektfulde SundBy-projekter 

Både Handicaprådet og Ældrerådet var overvejende positive over for ind-

satserne. 

Flere af Handicaprådets medlemmer udtrykte utilfredshed over ikke og 

have været medinddraget i processerne forud for udvælgelsen af de 6 

spor.  Maj Morgenstjerne Bek fortalte, at det er en lang proces og at Han-

dicaprådet fremadrettet vil blive indtænkt og inddraget i organiseringen. 

Handicaprådet forventer derfor en opfølgning samt status, fra MSO i løbet 

af foråret. 
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Afsluttende blev der drøftet hvilke fælles emner, der kunne være rele-

vante for det næste møde. 

Følgende emner blev nævnt: 

 kørsel for blinde, autister og øvrige som ikke er omfattet af de 

lovpligtige tilbud 

 boliger og demens 

 billigere boliger 

 Generationernes hus - samarbejde aktivt om den fremtidig 

drift af huset 

 Kulturby 2017 – mere inddragelse af begge råd. 

Formandskaberne beslutter hvilke emner der er aktuelle. 

2.2 

Kl. 17.30-18.15  

Status på STU v/Grethe Øster-

gaard, Centerchef i Beskæfti-

gelsesforvaltningen 

Bilag 2.2.1 Slides til oplæg om STU - i powerpoint 

Bilag 2.2.2. Slides til oplæg om STU - i word 

Grethe Østergaard redegjorde for økonomien på STU, hvor hun har haft 

til opgave, at få budgettet i balance. 

En af STUs udfordringer er kriteriet om, at eleverne skal kunne deltage i 

gruppeundervisning og skal kunne deltage i 21timer/ugen. Flere af rådets 

medlemmer var uenige i, at det er et krav, at eleverne skal kunne deltage 

i en gruppesammenhæng. Dette undersøger Grethe Østergaard. 

Elevernes uddannelsesplan bliver lavet i tæt samarbejde med STU-vejle-

der, forældre og skolen.  

Der er blevet formuleret 6 nye kvalitetsstandarder, som er blevet vedta-

get: 

1. nyt samspil og visitationspraksis (bl.a. nyt visitationsteam og 

visitationsudvalg) 

2. ny målgruppetilgang (3 grupper, opdelt efter hvor tæt de er på 

at kunne komme i job eller uddannelse) 

3. nyt tværfagligt STU team 
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4. nye leverandøraftaler – der skal ikke slækkes på kvaliteten 

5. ny aktivitets-/økonomistyring 

6. ny hjemmeside 

Mangfoldighedsprincippet bliver fastholdt. 

BVR udtrykte frustration over, at Handicaprådet ikke er blevet hørt eller 

inddraget i udviklingen af nye tiltag. 

Handicaprådet ønskede, at Grete Østergaard inviteres igen til en drøftelse 

af kvalitetsstandarderne. 

2.3  

Kl. 18.15-18.30 

Høring vedr. Boligplan fra MSO 

v/ Jesper Dahlsen-Jensen 

Bilag 2.3.1 Byrådsindstilling MSO Boligplan 2016 

Bilag 2.3.2 Boligplan 2016 

Bilag 2.3.3 Analyse bag boligplan 2016 

Bilag 2.3.4 Oversigter anskaffelsessummer og kom-

munal grundkapital samt fordeling af rådighedsbeløb 

Bilag 2.3.5 Forventet tidsplan for byggerier i bolig-

plan 2016 

Høringsfrist d. 14. februar 

Jesper Dahlsen-Jensen præsenterede den nye Boligplan 2016, som afløser 

Boligplan 2012. 

Den er blevet til på baggrund af analyser af behovet for pleje- og ældre-

boliger. 

BR efterlyste mere mangfoldighed i befolkningssammensætningen, i de 

områder hvor der er planlagt nye boliger. AP bringer det videre. 

BR spurgte, om beboerne i områderne bliver inddraget når der bliver la-

vet analyser forud for projekter? Jesper Dahlsen-Jensen svarede, at de 

inddrager bl.a. Brugerråd og Pårørenderåd.  

I forhold til handicapområdet er bygningsreglementets krav og MSOs 

egne skærpede krav opfyldt og MSO efterkommer gerne ønsker. 

LA udformer et høringssvar, hvor Handicaprådet bl.a. gør opmærksom på 

befolkningssammensætningen i områderne. 

2.4  

Kl. 18.30-19.00 

Høring vedr. Værdighedspoli-

tikken fra MSO v/Maj Morgen-

stjerne Bek 

Bilag 2.4.1 - Værdighedspolitikken udkast - i pdf 

Bilag 2.4.2 - Værdighedspolitikken udkast - i word 

Maj Morgenstjerne Bek orienterede om udkastet samt processen for Vær-

dighedspolitikken fra MSO. 
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Bilag 2.4.3 Plancher til værdighedspolitik - i power-

point 

Bilag 2.4.4 Plancher til værdighedspolitik - i word 

Den erstatter Omsorgspolitikken fra 2009. Det er besluttet i finansloven, 

at byrådet skal vedtage en Værdighedspolitik i første halvår af 2016. 

Der har været sammensat et Værdighedspanel bestående af forskellige 

typer af borgere, som har givet deres kommentar til hvad en Værdigheds-

politik skal rumme. Maj vil undersøge hvem der var med i panelet og ef-

tersende det til Handicaprådet. 

Maj fortalte, at Værdighedspolitikken er MSO’s 3 borgerrettede lede-

tråde, formuleret fra borgerens perspektiv, og spejlet ind i Værdighedsal-

liancens 10 bud på en værdig ældrepleje.  

Maj fortalte hvad der blev kommenteret på møderne med Ældrerådet, 

Værdighedspanelet og MSO- udvalget. 

JB mente, at der er for meget fokus på, hvad der forventes af borgerne og 

at politikken ikke er konkret nok i forhold til hvad Aarhus Kommune kan 

tilbyde borgerne. 

BR tilføjede, at værdighed er, når man bliver kompenseret der, hvor man 

ikke selv kan, så man kan leve så normalt som muligt på lige fod med an-

dre. 

TC påpegede, at der er mange som kun er én person i husstanden. Hun 

gav udtryk for, at det skal præciseres mere klart hvad man som borger 

har ret til. 

BVR pointerede, at politikken skal hænge sammen med de rammer, som 

der er til rådighed. 

AP læste Ældrerådets høringssvar op. 

AP opsummerede Handicaprådets kommentar til Værdighedspolitikken: 

 Værdighed er, når man er på lige fod med andre borgere og når 

man bliver kompenseret der hvor man ikke selv kan. 
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 Man skal til enhver tid respektere den enkelte borgers ønsker 

og grænser. 

 Tilgængelighed både fysisk og psykisk giver værdighed, herun-

der f.eks. den kollektive trafik og andre adgangsforhold. 

 Inkludering giver værdighed. 

2.5 Høring vedr. Egebæksvej 26 i 

Højbjerg v/Carsten Wulff Han-

sen 

Bilag 2.5.1 Indstilling MBUMSB Stensagerskolen 

Bilag 2.5.2 Diagramplan m. tilbyg 

Høringsfrist d. 25. januar 

Udsendt d. 7. januar 

CWH foreslog at, Anlægsplanen fra MSB bliver sat på dagsordenen for næ-

ste Handicaprådsmøde. Dette blev vedtaget. 

CWH præsenterede høringen vedr. Egebæksvej 26 i Højbjerg. 

Handicaprådet bakkede op om indstillingen, men anbefalede, at forældre-

bestyrelsen på Stensagerskolen bliver inddraget. 

 TIL ORIENTERING  

3.1 Nyt fra organisationer, forvalt-

ninger og politikere 

 CWH fortalte, at Handicaprådet, Brugerrådet m.fl., snarest bliver inddra-

get i processen i, at gøre MSBs Boligvision mere konkret. 

AP fortalte, at der har været første behandling i Byrådet af Ompriorite-

ringsbidraget. Den endelige behandling er d. 3. februar. 

3.2 Mødet med Teknisk Udvalg d. 

25. januar 

 Programmet for mødet med Teknisk Udvalg er udsendt. 

3.3 Oplæg/foredrag om Handicap-

rådets arbejde 

Bilag 3.3.1 Forespørgsel om oplæg JB deltager. 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 
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4.1 Næste møde  BVR ønsker en forklaring fra Rådmanden ang. den manglende inddra-

gelse af Handicaprådet vedr. processen for STU. Handicaprådet tilslutter, 

at det skal på dagsordenen snarest.  

EVENTUELT 

5.1 
 

Eventuelt  Bilag 5.1.1 Årsplan 2016 

Bilag 5.1.2 Årshjul 2016 

CBC påpeger, at man børe huske, at det er ”borgerer med handicap” og 

ikke ”handicappede”. 

BR ønsker, at parkering på Dokk1 bliver drøftet. TBK fortalte, at der er 

møde d. 25. januar, bl.a. vedr. parkeringen. TBK vil sende en skriftlig re-

degørelse efter mødet. 


