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Rådhuset 

Lokale     

398 

 

 

HANDICAPRA DSMØDE DEN 25. FEBRUAR 2016 
TILSTEDE: 
Anette Poulsen(AP), Knud N. Mathiesen(KM), Ali Nuur(AN), Helen Conway-Blake(HCB), Birte Rerup(BR), Trine Buus Karlsen(TBK), Jens Lassen(JL), Jan Kirkegaard(JK), 

Claus Bjarne Christensen(CBC), Anni Sørensen (AS suppleant for Marianne Banner) Sanne Lauridsen (SL suppleant for Jørgen Bak), Carsten Wulff Hansen(CWH), Per 

Jensen(PJ), Lone Appel Nørskov(LA), Cathrine Hedegård(CH)  

AFBUD: 

Jørgen Bak(JB), Peter Bach-Nielsen(PBN) Bodil Vibe Rasmussen(BVR), Marianne Banner (MB), 

GÆSTER: 

Anette Juhl Winther, Rigmor Korsgaard fra Teknik og Miljø, Anne Bach fra Midttrafik 

 

Tid: 

kl.17:00 – 

19:30 

DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsorden og 

referat  

Bilag 1.1.1 - Referat d. 21. januar 2016 Dagsorden og referatet fra sidste møde blev godkendt. 
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TIL DRØFTELSE 

2.1 

17.00-17.45 

Offentlig høring af Kollektiv 

Trafikplan 2017 v/ Rigmor 

Korsgaard (RK) fra Teknik og 

Miljø og Anne Bach (AB) fra 

Midttrafik 

Høringsfrist d. 28. februar 

Materialet til høringen findes på følgende link: 

https://www.midttrafik.dk/koereplaner/hoering-

kollektiv-trafikplan-2017.aspx  

Bilag 2.1.1 Materialet til høring af Kollektiv Trafik-

plan 2017  

AB og RK gennemgik høringsmaterialet. 

 

Midttrafik har haft til opgave, at finde besparelser på samlet 80.000 bus-

trafiktimer i bybustrafikken og regionaltrafikken i forbindelse med letba-

nens startdrift. 

 

Midttrafik har lavet analyser ud fra blandt andet forventet letbanedrift, 

befolkningskoncentration, arbejdspladser, byudvikling, passagertælling, 

bemærkninger fra tidligere evalueringer m.v. 

 

400-500 meter, målt i luftlinje, er sat som den accepterede gå afstand fra 

stoppestederne. 

 

Der er også blevet set på, hvor er der nogle lokalcentre. 

 

CBC spurgte til, om der er taget hensyn til områder med borgere med han-

dicap? RM svarede, at det er der ikke. 

 

KM spurgte om der er et minimumskrav for antal passagerer på de en-

kelte ruter? RK svarede, at det er der ikke. 

 

HCB udtrykte utilfredshed over, at der ikke er taget særlige hensyn til 

borgere med handicap, for eksempel i forbindelse med aftensbusser. 

 

Der kommer en ny rute, nr. 24, og nr. 16 bliver nedlagt. 

  

HBC spurgte, om det er muligt, at få flere afgange efter kl 17.30, så der 

køres oftere end én gang i timen. RM svarede, at det vil koste for mange 

bustimer og der er fokuseret på besparelser. 

https://www.midttrafik.dk/koereplaner/hoering-kollektiv-trafikplan-2017.aspx
https://www.midttrafik.dk/koereplaner/hoering-kollektiv-trafikplan-2017.aspx


Side 3 af 7 

 

 

BR spurgte, om der bliver gjort noget på det kollektive område, så alle kan 

være med?  RK svarede, at planen ikke ligger op til, at der skal ændres i 

serviceniveauet, men der skal ændres i busnettet. 

 

CBC påpegede, at der skal leves op til FN’s handicapkonvention, så der er 

tilgængelighed for alle. 

  

SL tilsluttede sig CBC og efterspurgte efterfølgende flere skærme i bus-

serne, som orienterer om næste stoppested. 

 

Afsluttende var der enighed i Handicaprådet, at det forventes, at den of-

fentlige transport skal være tilgængelig for alle, både fysisk og kommuni-

kativ. Dertil skal FN’s handicapkonvention overholdes. Rådet pointerede, 

at områder med borgere med handicap skal indtænkes. 

BR udtrykte et ønske til formandskabet om, at det skal arbejde med at 

bidrage til, at Aarhus bliver en tilgængelig by. 

TBK foreslog, at man anbefalede, at der blev afsat et konkret beløb til for-

bedringer af for eksempel busstoppestederne. Samt at man for eksempel 

fokuserede på 5 konkrete steder, hvor der er et ønske om at bustrafikken 

blev bedre. 

KM pointerede, at det bør forventes, at når der indkøbes nye busser, så 

SKAL der være indtænkt tilgængelighed. 

LA udformer et høringssvar. 

2.2 

17.45-18.00 

Status vedr. udbud på kørsel 

med børn med handicap v/ 

Anette Juhl Winther (AJW) 

Bilag 2.2.1 Status vedr. udbud på kørsel med børn 

med handicap 

SL spurgte til hvilke konkrete udfordringer, der fortsat er behov for op-

følgning på. AJW svarede, at det er forsinkelser, som dog for det meste 

sker sjældent. 
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AJW fortalte, at de er i gang med anden udbudsrunde, hvor udvalgte bru-

gere er blevet udspurgt og inddraget. F.eks. udtrykker Stensagerskolen 

tilfredshed. Langagerskolen og Stensagerskolen ønsker én leverandør til 

at varetage deres kørsler. 

BR udtrykte tilfredshed med opfølgningerne og spurgte hvor mange antal 

klager de havde fået efterfølgende. AJW svarede, at de kun har modtaget 

5 klager inden for den seneste måned, hvor 3 af dem har været som følge 

af en sygemelding hos en chauffør. 

AS ønskede en beskrivelse af hvilke konsekvenser kørslen haft for børn 

og pædagoger i perioden med udfordringerne. 

JK ønskede, at der også bliver fokuseret på Vorrevangsskolen. Han for-

talte, at skolelederen på Stensagerskolen har beskrevet deres status som 

værende kommet nogenlunde i balance. 

JK fremsender status fra Stensagerskolen. 

Handicaprådet roste, at der er blevet taget godt hånd om udfordringerne. 

2.3 

18.00-18.15 

Invitation til styregruppe for 

aktiviteter DokkX v/Johanne 

Sønderlund Birn (JSB), projekt-

leder fra center for frihedstek-

nologi, MSO 

Bilag 2.3.1 Invitation 

Bilag 2.3.2 DokkX 

JSB fortalte om projektet med DokkX. 

Det er et udstillings og inspirationsrum på 250 kvm2 og skal bidrage til at 

øge kendskabet til velfærdsteknologi. Det er for borgere og medarbejdere 

i Aarhus Kommune. 

Det henvender sig også til uddannelses- og forskningsinstitutionerne 

som en udviklingsplatform. 

Der skal dannes en styregruppe for aktiviteter, som skal komme med 

ideer til projekter og aktiviteter for alle borgergrupper. 

Det skal bygges op omkring forskellige temaer. Det første tema er ”Træ-

ning og sundhed”. 
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Handicaprådet roste tiltaget. 

BR blev valgt som repræsentant til styregruppen og SL blev valgt som 

suppleant. 

LA giver besked til JSB. 

2.4 

 

Høring vedr. Letbanen – Aar-

hus Ø – Brabrand v/Trine Buus 

Karlsen 

Høringsfrist d. 1. marts 

Materialet til høringen findes på følgende link:: 

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byg-

geri/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Byud-

vikling-og-Mobilitet/Planafdelingen/VVM/Letba-

nens-etape-2/Ideer-og-forslag-Letbane-Aarhus-Oe-

Brabrand.pdf 

Bilag 2.4.1 Materialet til høring vedr. Letbanen – Aar-

hus Ø – Brabrand 

TBK gennemgik høringsmaterialet vedrørende linjeføringerne, hvor næ-

ste etape af letbanen, etape 2, er centreret omkring midtbyen. 

KM tilføjede, at det er er lagt op til, at Banegårdspladsen skal lukkes for 

biltrafik. 

Der var enighed i rådet om, at det forventes, at der er fuld fysisk og kom-

munikativt tilgængelighed til letbanen og det forventes, at udfordrin-

gerne omkring etape 1 bliver fulgt op på og videreudviklet. 

 

BR pointerede, at der også bør indtænkes stoppesteder omkring grønne 

områder. 

LA udformer et hørringssvar. 

2.5 Høring vedr.  etablering af dag-

tilbud Havkærparken og Bøge-

skovgård Aktivitetscenter 

v/Carsten Wulff Hansen 

Høringsfrist d. 26. februar 

Udsendt d. 11. februar 

Bilag 2.5.1 Byrådsindstilling 

CWH fortalte om høringen, som omhandler eksisterende dagtilbud. 

Ledige lokaler på Havkærparken skaber plads til 12 nye pladser. 

På Bøgeskovgård Aktivitetscenter skal der udvides med 44 nye pladser. 

Rådet var positiv over for indstillingen og udtrykte ros til Havkærparken, 

da det kommer de borgere som bor der til gode.   

Vedrørende projektet på Bøgeskovgård påpegede rådet, at der skal være 

fokus på, at det ikke bliver for stort og institutionslignende. 

 LA udformer et høringssvar. 

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Byudvikling-og-Mobilitet/Planafdelingen/VVM/Letbanens-etape-2/Ideer-og-forslag-Letbane-Aarhus-Oe-Brabrand.pdf
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Byudvikling-og-Mobilitet/Planafdelingen/VVM/Letbanens-etape-2/Ideer-og-forslag-Letbane-Aarhus-Oe-Brabrand.pdf
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Byudvikling-og-Mobilitet/Planafdelingen/VVM/Letbanens-etape-2/Ideer-og-forslag-Letbane-Aarhus-Oe-Brabrand.pdf
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Byudvikling-og-Mobilitet/Planafdelingen/VVM/Letbanens-etape-2/Ideer-og-forslag-Letbane-Aarhus-Oe-Brabrand.pdf
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Byudvikling-og-Mobilitet/Planafdelingen/VVM/Letbanens-etape-2/Ideer-og-forslag-Letbane-Aarhus-Oe-Brabrand.pdf
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CWH foreslog, at en drøftelse vedrørende størrelsen på botilbud og dag-

tilbud bliver sat på dagsordenen på et af de kommende Handicaprådsmø-

der. 

2.6 Høring vedr. opførelse af 28 al-

mene boliger i Mårslet v/Car-

sten Wulff Hansen 

Høringsfrist d. 26. februar 

Udsendt d. 11. februar 

Bilag 2.6.1 Byrådsindstilling 

Bilag 2.6.2 Oversigtsplan 

Bilag 2.6.3 Referat fra orienteringsmøde 

CWH orienterede om høringen, som omhandler 28 almene boliger fordelt 

på 4 huse med 7 beboere i hver.  

Der skal bygges et fælleshus, som skal benyttes i forbindelse med dagtil-

bud til dem der bor der. Fælleshuset vil også blive stillet til rådighed for 

de øvrige borgere i Mårslet, for at skabe en inklusion i lokalsamfundet. 

Der var uenighed i rådet vedrørende størrelsen på botilbuddet. 

Rådet bakkede op om indstillingen og roste fælleshuset og inklusionen af 

lokalsamfundet.  

2.7 Gentænk Handicapområdet for 

voksne v/Carsten Wulff Hansen 

 CWH påmindede rådet om invitationen til dialogmødet ”Gentænk voksen-

handicap området” d. 7. marts, hvor temaerne er tillid, det gode liv, tilbud 

og metoder. 

2.8 Orientering om anlægsplanen I 

MSB v/Carsten Wulff Hansen 

Bilag 2.8.1 Oplæg vedr. anlægsplanen i PowerPoint CWH orienterede om anlægsplanen i MSB. 

CWH fortalte, at MSB er i gang med at undersøge sammen med blandt an-

det børnehandicapafdelingerne og MBU, hvilke typer boliger der vil bliver 

efterspurgt i fremtiden, da boligernes udformning afhænger af om bebo-

eren har et fysisk eller mentalt psykisk handicap. 

BR efterspurgte, om man ikke generelt bygger boliger, som er tilgængelig 

for flest mulige. CWH svarede, at hvis man skulle gøre det, så vil boligerne 

blive for store, og så vil det kun være borgere med fysisk handicap som 

kan få boligydelse. 
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2.9 Opfølgning på mødet med Tek-

nisk Udvalg 

Bilag 2.9.1 Opsamling på dialogmøde 25 januar med 

Teknisk Udvalg 

Udsat til næste møde. 

2.10 Generationernes Hus Bilag 2.10.1 Invitation fra Styregruppen for Generati-

onernes Hus 

HCB blev valgt til at repræsenterede Handicaprådet i følgegruppen.  

 TIL ORIENTERING  

3.1 Nyt fra organisationer, forvalt-

ninger og politikere 

Handicapparkering ved DOKK1 TBK udsender svaret på henvendelsen. 

SL oplyste, at der er teleslynger på Dokk1, men de er ikke blevet tilsluttet.  

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4.1 Næste møde Orientering om næste Handicaprådsmøde på Moes-

gaard d. 16. marts 

 

EVENTUELT 

5.1 
 

Eventuelt  Bilag 5.1.1 Årsplan 2016 

Bilag 5.1.2 Årshjul 2016 

 


