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Lokalcenter 
Møllestien, 

Opholds-
stuen 

Tid: kl.16:00 
– 19:30 

REFERAT HANDICAPRAÅ DSMØDE DEN 7. september 2016 
 Deltagere: Anette Poulsen (AP), Bodil Vibe Jørgensen (BVJ), Annie Sørensen (AS), Peter Bach-Nielsen (PBN), Claus Bjarne Christensen (CBC), Kirsten Bundgaard 
(KB), Ali Nuur (AN), Helen Conway-Blake (HCB), Jens Lassen (JL), Lotte Fensbo (LF), Jørgen Bak (JB), Trine Buus Karlsen (TBK), Knud Mathiesen (KNM), og Lone 
Appel Nørskov (LAN) 
Afbud: Birte Rerup 
Gæster: Jane Kallestrup, Peter Pedersen, Lars Hviid og Hans Peder Larsen. 
  

 DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

1.1 

Kl. 16 – 17.30 

Dialogmøde med Ældrerådet Dagsorden vedlagt. Referat fra dialogmøde med Ældrerådet udarbejdes af Ældrerådets se-
kretariat. Udsendes når dette modtages. 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

2.1 

Kl. 17.30 – 
17.35 

Godkendelse af dagsorden og 
referat  

Bilag. 

Herunder præsentation af Kirsten Bundgaard. 

Godkendt. 

KB præsenterede sig selv. 
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TIL DRØFTELSE 

3.1 
 
kl. 17.35 – 
17.55 

Beredskab for mennesker med 
handicap v/Lars Hviid, dir. ved 
Østjyllands Brandvæsen 

Hans Peder Larsen, afdelingschef, Center for Admini-
stration og Ejendomme, Teknik og Miljø deltager 
også til dette punkt. 

LH listede flere ting op omkring beredskab ved brand: 

• Vigtigt at fokusere på den enkelte – hvad kan den enkelte i en 
brandsituation.  

• Vigtigt at tænke forebyggelse – lære personerne om brandfore-
byggelse. Hvordan får vi udbredt en bedre brandforebyggelse i 
kommunerne? 

• Vigtigt med varsling. Vær opmærksom på at brandanlæg er for 
naboerne ikke for beboerne – derfor vigtigt at supplere brand-
anlægget. 

• Vigtigt at medarbejderne kender brandanlægget. Vigtigt at med-
arbejdere og borgere ved hvad sirenevarsling betyder. Det er 
muligt at hente en varslings-app. 

HCB nævnte et eksempel fra et bosted, hvor beboerne er autister, som 
ved en brand formentlig blot ville stikke fingrene i ørerne pga. den høje 
lyd fra brandanlægget.  LH fortalte, at hvis et brandanlæg går i gang, så 
vil brandvæsnet blive allarmeret. Det er op til den enkelte forvaltning at 
sørge for at der er sikkert. LH fortalte, at det er muligt at få stemmealar-
mer.  

CBC bemærkede, at det er vigtig at beredskabet er for alle. 

AN mente at stemmeanlæg bør prioriteres, hvor der er brug for disse. 
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3.2 

Kl. 17.55 – 
18.15 

Status kørselsordningen 
v/Anette Juhl Winther og Peter 
Pedersen 

Opfølgning på sidste møde. PP fortalte, at der er en klar fornemmelse af, at det går fremad. Proble-
merne ikke løst endnu. Inden efterårsferien skulle det være løst. Der er 
en redegørelse på vej, som sendes ud til rådet når den kommer.  PP gav 
en status på situationen lige nu: 

• Kørselskontoret gerne i dialog med leverandører, skolerne, bru-
gerne og institutionerne om situationen.  

• Kommer busserne og taxi til tiden: 96% af bilerne kommer til ti-
den. 4% som er forsinket ved afhentning. Dvs. 500 ture som er 
forsinkede. 

• Rettidig aflevering: 68% til 80% samlet positiv udvikling – des-
værre gået lidt tilbage i sidste uge, skyldes afgrænsede proble-
mer, som der er fat i. 

• Lang ventetid på telefon: det er samlet gået frem. Dog har der 
været dage, hvor der har været lang ventetid – 79 opkald ud af 
873 opkald, som skulle vente mere end 15 min. Det har handlet 
om at prioritere at få svaret på alle mails mv. Det skulle være på 
plads nu. 

• Ventetid hos Midttrafik: det går den rigtige vej, men kan være 
en udfordring i forhold til chaufføren. 

• Kapacitetsudfordringer med at besvare mails: der har været 
mange ændringsønsker – det er der ikke mere fra og med dags-
dato.  

• Det er en udfordring at få stabilitet med fast chauffør: der er en 
fornemmelse af, at det frem ad men vi er ikke i mål. Opfattes 
som det største problem lige nu. Der samarbejdes med taxa, 
hvor man kigger på ruter – mener at det vil løse nogle udfor-
dringer.  
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• Udfordringer med at kommunikationen fra kørselskontoret til 
Midttrafik til vognmand til taxachauffør: Det har skabt forvir-
ring – bør være rettet op nu.   

• Mange ændringer til kørslen: det har overrasket, at der er 
mange flere nyvisiterede end forventet. Kørselskontoret har 
skullet håndtere flere ændringer – er nu i bedre vande. 

• Ruteplanlægningen: Kørselskontoret undersøger ruteplanlæg-
ningen - kører vi hensigtsmæssig rute eller omvej. På plads for-
mentlig i oktober. 

• Pladsproblemer på Stensager skolen: ikke plads til alle bilerne 
ved aflevering – chaufførerne holder i kø. Kørselskontoret har 
sat ind med en lang række ting, og det er også ved at hjælpe på 
situationen f.eks. er det vigtigt at pædagogerne og lærere ved 
hvilken bil de skal hente barnet ved så bilerne ikke behøver at 
køre frem.  

• Udfordringer IT: Det fungerer, men der er mange manuelle ruti-
ner som tager tid. Udfordringerne er endnu ikke helt på plads. 

• Klagerhåndtering: har været bagud med at svare på klager, det 
er vi ikke mere. Det er blevet besluttet: hvis der ligger en klage 
som handler om uregelmæssig kørsel i de første tre uger, så pri-
oriterer vi ikke disse så højt, hvis vi altså kan se at kørselsmøn-
stret er stabilt i de sidste par uger. Dette for at bruge ressour-
cerne bedre.  

• SMS-service har ikke helt fungeret i starten: det er løst.  

• Kommunikation: bliver der kommunikeret godt nok? Fornem-
melse af at der er ting Kørselskontoret ikke hører om – Kørsels-
kontoret opfordrer til at man kontakter Kørselskontoret.  
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HCB nævnte at PP´s oplistning stemmer godt overens med de tilbage-
meldinger, som HCB har fra forældrene.  

HCB fortalte, at en lille dreng to gange er blevet afleveret et forkert sted. 
PP var klar over denne situation og betegnede denne som uacceptabel. 
Leverandøren vil få at vide, at dette ikke er acceptabelt og at Kørsels-
kontoret ikke mere har tillid til chaufføren. Det er et klart brud på kon-
trakten. 

HCB ville gerne vide, hvorfor man fra Kørselskontoret ikke har haft styr 
på, hvad man ville med ordningen? Hvorfor har I ikke lavet faste ruter 
med faste chauffører allerede inden børnene begynder i skolen? Hvor 
langt vil Kommunen gå før I tager en anden løsning? I er ikke klar over 
hvor mange familier, der er blevet ramt af uro og angst. Der er børn, der 
er angst for at køre, og børn der sidder 20-25 min. i bus eller taxa og 
venter. Det er dyrebare pædagogtimer bliver brugt forkert, når man som 
pædagog skal hente et barn ved bilen. Forældrene kan ikke komme igen-
nem pga. lang ventetid. Er det korrekt at man ikke vil have hjælp fra IT-
firmaet fra Sjælland til at afhjælpe problemet med IT-systemet?  
HCB gjorde opmærksom på, at PP ved sidste møde sagde at problemerne 
var løst om seks uger, hvilket betyder at der nu er tre uger tilbage at løse 
problemerne i.  
 
KB orienterede om MED-møde på driftsområdet ved Voksenhandicap, 
hvor der også blev talt om kørselssituationen, og medarbejderne sagde 
til MED-mødet at de kan mærke at situationen har bedret sig.  

PP svarede på hvorfor Kørselskontoret ikke har forudset alle proble-
merne – vi har måske ikke været dygtige nok til at forudse problemerne. 
PP henviste til, at det at igangsætte en ny kørselsordning, det giver ind-
køringsproblemer. Vi har prøvet at tænke på alt! 
En af udfordringerne har været at få visiteret rigtigt – køreplanlægning – 
vi har måske været for sent ude. Det er desværre ikke alle der respekte-
ret tidsfristerne for, hvornår man skulle melde tilbage omkring tids-
punkter.  
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Det har været udfordrende at få samarbejdet med Midttrafik op at køre, 
f.eks. ændringer i deres system som vi ikke havde forudset i starten. Det 
er nu ændret. 
PP tror at det væsentlige er i drift om tre uger. 

PP besvarer spørgsmål som blev stillet omkring besparelserne ved sid-
ste års kørselsordning næste gang sammen med andre stillede spørgs-
mål vedr. statistik.  

BVR pointerede, at det er vigtigt at have for øje, at det er familier og 
børn det handler om.  

PAUSE 

3.3 

Kl. 18.30 – 
18.45 

Indstilling vedr. status på Han-
dicappolitikken v/Jane Kalle-
strup 

Bilag eftersendes. 

 

JK orienterede kort om Status på Handicappolitikken herunder den ind-
stilling som også er vedlagt. På baggrund af tilbagemeldinger fra sidste 
handicaprådsmøde har vi bedt magistratsafdelingerne fjerne det der 
ikke handler om 2015 fra teksten samt indskrevet et afsnit om velfærds-
teknologi.  

JB pointerede, at det er fornuftigt at der ikke kommer ny status inden ar-
bejdet med en ny handicappolitik. JB orienterede om, at man i DH har 
drøftet organisationernes rolle i den fremtidige handicappolitik.  

CBC pointerede, at det er vigtigt, at man bruger håndbogen i tilgængelig-
hed. Vigtigt at Handicaprådet bliver mere insisterede på dette område 
fremadrettet. 

CBC – vigtig at kryds har en løsning med – retningsfelt med en kant op 
10 – 12 cm og et opmærksomhedsfelt med 0-kant på 0 cm. Mange steder 
har kryds en kantstens højde på 5 – 20 cm.  

HCB henviste til at det i den nye politik ikke er nok med hensigter. Der 
skal være forpligtelser f.eks. at der ikke er transportmulighed for en me-
get stor gruppe af mennesker med handicap og det er kommunen nødt 
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til at løse. JK: Medborgerskabspolitikken har fokus på at vi alle skal 
hjælpe hinanden både borger, virksomheder, kommunen mv. Transport-
udfordringen er mere ovre i lighed i sundhed – det skal vi have fokus på 
i den nye politik. 

TBK: vigtigt at vi tolker reglerne ens – den nuværende tilgængeligheds-
håndbog er ikke ret anvendelig. Det er også et opmærksomhedspunkt.  

AP: magistratsafdelingerne skal forpligtes mere – få nogle handlinger 
ind i politikken. 

3.4 

Kl. 18.45 – 
18.55 

Evaluering af Aarhus Kommu-
nes handicappris v/Jørgen Bak 

Bilag 

 

JB foreslog at man gøre mere for at det er en forretning eller erhvervsli-
vet, der bliver indstillet.   

AP: gerne se på kommissoriet og komme bredere ud. 

BVR: Hvad vil vi med prisen? Vi vil forsøge at få mere omtale og fokus på 
området.  

BVR, JB, JK og LAN sætter sig sammen og kigger på kommissoriet og 
drøfter ideer.  

TIL ORIENTERING  

4.1 
 

Kl. 18.55 – 
19.05 

Nyt fra organisationer, forvalt-
ninger og politikere 

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

• Den tværgående innovationsindsats: Øget 
livskvalitet for voksne og ældre borgere med 
handicap - oplæg til inddragelse af Handi-
caprådet (bilag) 
 

AP – kort orientering. Sundhed og Omsorg skal tilbyde besøg til borge-
ren, som er blevet enke/enkemand når man er omkring 65 år. 
Kunne være et emne til fremtidigt møde med Ældrerådet. 

Sundhed og Omsorg har inviteret 1-2 personer til at være en del af et ad-
visory board i forbindelse med arbejdet med den tværgående innovati-
onsindsats ”Øget livskvalitet for voksne og ældre borgere med handi-
cap”. Rådet besluttede, at BR skal spørges om hun vil deltage. HCB over-
vejer det. 
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FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

5.1 

Kl. 19.05 – 
19.10 

Næste møde  Temamøde den 27. oktober omkring fremtidens boliger. 

 

EVENTUELT 

6.1 

Kl. 19.10 – 
19.20 

Eventuelt  CBC: glæder sig over, at der flere steder er universelt design. Men ikke alle 
nye kryds er tilgængelige for alle. Hvis man laver noget forkert, bør man 
ændre det.  

HCB orienterede om lovforslag fra institut fra menneskerettigheder: det 
skal fremover være forbudt at diskriminere handicappede generelt. 

Anni fortalte om demonstration ”Vi er ikke en byrde vi er medborgere” 
fredag den 9. september på Rådhuspladsen. Håber at vi kan vise byråds-
politikerne at området skal tilføres midler.  
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