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Værelse 398 

Tid: kl.17:00 
– 19:30 

REFERAT HANDICAPRAÅ DSMØDE DEN 18. august 2016 
Deltagere: Anette Poulsen (AP), Bodil Vibe Jørgensen (BVJ), Marianne Banner (MB), Peter Bach-Nielsen (PBN), Claus Bjarne Christensen (CBC), Lotte Henriksen (LH), 
Ali Nuur (AN), Helen Conway-Blake (HCB), Jens Lassen (JL), Birte Rerup (BR), Jørgen Bak (JB), Trine Buus karlsen (TBK), Knud Mathiesen (KNM), Per Jensen (PJ) og 
Lone Appel Nørskov (LAN) 
Afbud: Jan Kirkegaard 
Gæster: Jane Kallestrup, Jesper Paludan, Anette Juhl Winther og Peter Pedersen 
 
 

 DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsorden og 
referat  

Bilag. Referatet blev godkendt med nedenstående bemærkninger. 

HCB: Der er ønske om mere fyldestgørende referater. Gerne at der re-
fereres mere ordret af, hvad rådsmedlemmerne siger.  Det blev nævnt, 
at man som rådsmedlem godt kan gøre opmærksom på at man gerne 
vil have noget ført til referat. 
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TIL DRØFTELSE 

2.1 
 
kl. 17.00 – 
17.10 

Orientering om udkast af Sta-
tus af handicappolitikken 
v/Jane Kallestrup 

Bilag 

 

JK orienterede om processen i afrapporteringen. Vi medtager rådets be-
mærkninger fra mødet i dag, og fremlægger indstilling til byrådet på næ-
ste møde. Der vil ikke komme flere afrapporteringer inden udarbejdel-
sen af en ny Handicappolitik. Tiden bruges i stedet på sammen med rå-
det at udarbejde en ny Handicappoltik. 

AP bemærkede at et opmærksomhedspunkt er at involvere magistrats-
afdelingerne i arbejdet med den nye Handicappolitik. 

JB gav udtryk for, at Handicaprådet gerne vil være en aktiv medspiller i 
arbejdet fremadrettet. Herudover nævnte han, at MKB i afrapporterin-
gen har nævnt at man som noget nyt kan medtage sin hund i Musikhu-
set. JB påpegede, at det ikke er korrekt, da man har kunnet dette siden 
2012.  
Der blev spurgt til hvilken årsberetning man henviser til i afrapporterin-
gen. Det er afrapporteringen af økonomien i kommunen, som man hen-
viser til. Der indsættes en fodnote om dette i materialet. 

BR var enig i, at krudtet skal bruges fremadrettet. BR mente, at man bør 
kunne se, hvem der har ansvaret for aktiviteterne/projekterne.   
Velfærdsteknologi blev nævnt som et emne, der ikke er nævnt i afrap-
porteringen. BR gav udtryk for at hun gerne så at afrapporteringen var 
mere målbar – hvad har vi lavet af gode ting. 
Lighed i sundhed – gerne mere konkret beskrevet. 
BR roste tiltaget omkring tilgængelighedskorridorer  – hør mere på 
bånd – ros til afd. 
 
HCB nævnte, at der skal indføres kørselsordning til de svage grupper, 
som ikke selv kan tage offentlig transport. JK svarede her, at da dette er 
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en afrapportering, vil eksempelvis fremtidig kørselsordning høre under 
arbejdet med en ny handicappolitik. 

CBC bakker op om afrapporteringen. CBC pointerede, at hvis der ikke 
tænkes i universelt design, så udelukker det mennesker. CBC mente, at 
den nuværende Handicappolitik har de rigtige ord, men mangler hand-
ling. 

MB pointerede, at man ikke bør ikke bruge ordet way-finding og i stedet 
bruge vej-viser. 

BR gav udtryk for, at afrapporteringen burde være mål f.eks. hvor 
mange med handicap er kommet i job.  

Send rapporten ud.  

JK tager Handicaprådets bemærkninger med tilbage. 

2.2 

Kl. 17.10 – 
17.25 

Henvendelse fra Taxinævn om 
konvertering af storvognstilla-
delser v/repræsentant fra Ta-
xinævnet 

Taxinævnet ønsker Handicaprådets kommentarer til 
indstillingen.  

Jesper Paludan fortalte om baggrunden for henvendelsen. På nuværende 
tidspunkt har 14 vognmænd klausuler, der gør at de må tage elektrisk 
kørestol med i vognen. Meget af den kørsel er nu overtaget af Midttrafik. 
Aarhus Taxa har dog stadig skolekørsel, men som reglerne er i øjeblikket 
så må liftvognene ikke køre skolekørsel.  
Aarhus Taxa har gennemsnitligt haft otte kørsler i døgnet over 3 uger 
for 14 liftvogne, hvilket man finder er for lidt.  

Vi sender bemærkningerne frem 

JB mente ikke, at Handicaprådet kan gå ind for, at antallet af liftvogne 
bliver beskåret. Dette af frygt for at dem der bestiller ikke vil kunne køre 
rimeligt spontant. Der var tilslutning fra flere sider til dette. 

Knud: hør båndet. Kører en forretning – hvis problem så tage det op se-
nere. 
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Der var enighed om, at rådet tager afstand fra at der bliver skåret i antal-
let af liftvogne, af hensyn til at der skal være kapacitet til at alle kan 
komme rundt. Handicaprådet er klar over det økonomiske aspekt i sa-
gen, og vil gerne i dialog med Aarhus Taxa om dette. 

CBH nævnte, at man som kørestolsbruger har oplevet at skulle vente 1½ 
time på at få en liftvogn. 

2.3 

Kl. 17.25 – 
17.40 

Høring vedr. Rammeaftale 
2017 

Bilag 

Udsendt 6. juli – høringsfrist 19. august. 

LH orienterede om rammeaftale 2017, som er en aftale mellem kommu-
nerne. Den indeholder disse prioriterede indsatsområder: kommunikati-
onshandicap, voksenhandicap og fælles metode udvikling på tværs af 
kommunerne. På styringsdelen kan man se sammenlignelighed mellem 
hvis man køber udenbys pladser og bruger egne pladser.  
  
AP forhørte sig om det var en mulighed at rådet henstiller til at man fra 
kommunernes side ensarter taksterne? 

JB opfordrede til at rådet fremsender et høringssvar, hvor der tages af-
stand fra 3% reduktion. Det er et problem på et område, som i forvejen 
er skåret ind til benet.   

KM foreslog, at der udarbejdes en analyse af taksterne. 

BVR var enig i anbefaling af analyse, man skal blot huske ikke nødven-
digvis kappe de dyre pladser, da disse kan være vigtige af forskellige år-
sager. 

HCB forespurgte om kommuner har mulighed for at spekulere i pladser? 
Kan man som kommune tage flere pladser hjem for at spare? Kan tak-
sterne bliver ens i alle kommuner? 

JL fortalte at det er en forhandling. Det handler om hvem der er forhand-
lingskommune og hvem der er betalingskommune. Det ligger i lovgiv-
ningen.  Udfordringen kan være, at pris og kvalitet ofte hænger sammen.  
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MB: særlige pladser – regionen pladser til mennesker med særlige ud-
fordringer. Dyre pladser 

LH fortalte at der allerede har været nedsat en arbejdsgruppe vedr. ana-
lyse af takster og niveauer – dette er et svært gennemskueligt område.   
LH foreslog at man fra rådets side nævner, at når man vælger at ned-
sætte taksterne, så reduceres serviceniveauet. En debat om serviceni-
veauerne mellem kommunerne kunne også være et forslag.  
Rådets holdning er, at nu er vi nået dertil, hvor vi ikke kan sænke ni-
veauet mere uden at det går ud over serviceniveauet. 

2.4 

Kl. 17.40 – 
17.50 

Høring vedr. ombygning af 
Bøgholt 

Bilag 

Udsendt 11. august – høringsfrist 19. august 

LH orienterede om høringen. Målgruppen ændret, og er nu børn og unge 
med udviklingsforstyrrelser. Ombygning handler primært om moderni-
sere værelser og fællesrum. Skabe gode forhold for de børn, der er der 
nu. 

MB henstillede til, at magistratsafdelingerne for fremtiden henvender 
sig til organisationerne for inddragelse inden første byggemøde.   

Rådet bakker op om indstillingen og henstiller til forvaltningerne, at 
man inddrager organisationerne rettidigt.  

2.5 

Kl. 17.50 – 
18.00 

Høring vedr. byrådsindstilling 
om serviceniveauet for Sund-
hed og Omsorg 

Bilag 

Udsendt 1. juli – høringsfrist 21. august. 

JL fortalte, at indstilling om serviceniveauet fremsendes en gang årligt. 
Den er anderledes end tidligere, da man tidligere har indarbejdet bud-
getforslag i materialet, men det må man ikke mere, da det nu er parti-
erne der stiller budgetforslag. Pjecen justeres i forhold til budgetfor-
handlingerne. 

JB opfordrede til at afsnittet hvor der står, at man skal have brug for per-
sonlig pleje, hvis man skal have praktisk hjælp, bør ændres i formulerin-
gen, da der vil være situationer hvor dette ikke er gældende. Gerne med 
i høringssvaret. 
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Der bør stå mere i pjecen om personer med handicap. Rådet indgår 
gerne i dialog med MSO og kommer også gerne med formuleringer der 
kan indgå i pjecen. LAN giver besked til MSO.  

JL mente, at det er godt at præcisere afsnittet om personlig pleje og 
praktisk hjælp.  
Positivt med inddragelse og dialog om pjecen. JL takker på vegne af 
Sundhed og Omsorg ja til tilbud om dialog om udarbejdelse af pjece.   
 
HCB refererede til side 10 i pjece omkring tilbud til overvægtige – er 
dette et tilbud til handicappede også? JL tager spørgsmålet med tilbage 
og fremsender skriftligt svar til Handicaprådet. 

2.6 

Kl. 18.00 – 
18.15 

Orientering om kommende 
budgetforhandlinger – herun-
der Aarhus Kommunes årsbe-
retning v/Peter Pedersen 

 PP orienterede om de kommende budgetforhandlinger og de samlede 
økonomiske udsigter. Der forventes ikke stort råderum til de kommende 
budgetforhandlinger.  

PP orienterede om kommende analyse af voksenhandicaps økonomi, 
som snart offentliggøres. Analysen er udarbejdet af Sociale Forhold og 
Beskæftigelse.  

HCB forespurgte til muligheden for at flytte penge fra en magistratsafde-
ling til en anden? PPL: Ja det kan man godt, men så vil man nok skulle 
skære i budgetterne andre steder. 

BR roste gennemgangen, men mente samtidig at det er gået galt økono-
misk siden handicapområdet blev gjort styrbart. PP gav udtryk for, at 
der er områder som kan styres men selvfølgelig også områder der ikke 
kan styres helt – det er bedre at gøre området styrbart end slet ikke.  

2.7 

Kl. 18.15 – 
18.30 

Orientering om status på kør-
selsordning v/Anette Juhl Win-
ther 

 AJW fortalte, at man nu er gået i gang med ny kørselsordning. I år er der 
2300 – 2700 ture om dagen. Der er 4 delaftaler, hvor Langagerskolen og 
Stensagerskolen er nogle af delaftalerne.  
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Nedenstående er en oplistning af status på kørselsordningen: 

• Der har fra Kørselskontorets side været dialog med Stensager-
skolen og Langagerskolen.  

• En af udfordringerne er, at det er de forskellige magistratsafde-
linger, der har bestemt, hvordan kørslen planlægges.  

• Stor ændring at chaufføren ikke mere henter på skolen, men at 
pædagogen skal aflevere barnet. 

• Fast chauffør til hvert barn – intentionen er, at barnet får den 
samme chauffør. Kørselskontoret har være udfordret på dette 
punkt her i opstartsperioden – vi har fået mange ændringer fra 
skolerne og det betyder noget i planlægningen f.eks. ændring af 
ringetider. 

• Kørselskontoret har fået 400 flere borgere ind i systemet end 
først beregnet. Dette har besværliggjort driften i opstartsfasen.  

• Kørselskontoret har oplevet seriøse IT-problemer, hvilket også 
har været en faktor som har spillet ind på den negative side i 
opstartsperioden. 

MB: Det handler om familier med børn, der er pressede i forvejen. Det 
handler om kørsel der slet ikke kommer, kørsel der er forsinkede i op til 
40 min mv. Mange børn på specialskoler får en dårlig skolegang pga. den 
nuværende kørselsordning – det har børn med autisme ikke fortjent. Jeg 
er forarget. Systemet burde køre fra dag 1, ellers skal det slet ikke køre. 
Har hørt flere forældre, som er meget berørte. 

AN fortalte, at det er korrekt at en af lærerne, følger børnene ud til par-
keringspladsen. Og at der er ny chauffør hver dag, hvilket børnene føler 
er meget utrygt. AN har hørt at chaufførerne siger at udskiftningen af 
chauffør sker fordi alle chauffører skal prøve at køre turen.  
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HCB: Jeg har aldrig fået så mange mails, som de sidste 14 dage. Mange 
forældre vrede over, at Midttrafik ikke laver mere research på dem der 
byder ind på opgaven.   
HCB forsøgt at ringe til Kørselskontoret, og kom stadig ikke igennem ef-
ter at have ventet i 20 min.  
Der har været eksempler hvor nogle børn bliver hentet tidligere end de 
burde, og de sidder 20 min i bilen på parkeringspladsen og venter. Der 
har været eksempler hvor nogle børn kører med igen, inden de bliver af-
leveret, fordi chaufføren kører tilbage skolen for at kunne være tilbage 
på et bestemt tidspunkt.  

AJW orienterer på næste møde om hvilket beløb kommunen sparede 
ved sidste års kørselsordning.  

KM foreslog, at man fra Kørselskontorets side burde henvende sig til et 
kontor der har erfaringer med denne kørsel fra tidligere f.eks. taxa.  

PP påpegede, at Kørselsordningen nok skal blive god og bedre end til-
buddet fra sidste år. Det er korrekt, at der er udfordringer i indkørings-
fasen. Op mod 10% forsinkelse – det er et indkøringsproblem, som nok 
skal blive løst - ligesom udfordringerne med at få fast chauffør.  
Vi kan se at problemerne bliver løst dag for dag. Kørselskontoret knok-
ler med at få det til at få det til at fungere.  
Statistikken viser, at telefonerne bliver taget inden for 15 min i langt de 
tilfælde. 
Kørselskontoret prioriterer det meget højt at give personerne i ordnin-
gen et godt tilbud. PP appellerede til, at man i indkøringsperioden ikke 
taler problemerne op. 
PP vil meget gerne se de tidligere omtalte mails fra berørte forældre.  
Kørselskontoret er i øjeblikket udfordrede – det er Aarhus Kommunes 
ansvar at få det til at fungere. PP garanterede, at vi om 14 er i meget 
bedre vande.  

PBN vil gerne høre hvor mange klager, der i alt var over den tidligere ud-
byder inden kommunen gik i gang med Kørselsordningen. Vil ogsså 
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gerne have en statistik over hvor mange børn, der ikke bruger ordnin-
gen pga. af udfordringerne. 

PP pointerede at det er vigtigt, at Kørselskontoret får jeres meldinger – vi 
tager det alvorligt de klager og meldinger vi får. Vi følger det meget nøje. 
Punktet sættes på næste møde igen. 

PAUSE 

2.8 

Kl. 18.35 – 
18.40 

Bemærkninger til udkast til hø-
ringssvar vedr. Kulturpolitik-
ken 

Der er udarbejdet et udkast til høringssvar, som er 
vedlagt. 

Høringsfrist 20. august 

BR pointerede at det er vigtigt, at generelt er tilgængeligt alle steder. For-
slag om at bruge kunstnere med handicap i kulturen. Der bør i hørings-
svaret henvises til artikel 9 i FN´s handicapkonvention. 

CBC pointerede, at man bør tænke over hvordan fungere det for folk? At 
man er inkluderende i den måde man tænker på.  

Forslag om at man ansatte mennesker med handicap i kulturen i forskel-
lige funktioner. Tilgængelighed i forhold til kulturelle arrangementer. 

2.9 

Kl. 18.40 – 
18.50 

Opfølgning på sidste møde – Ki-
lebo og Tingagergården 

Bilag LH orienterede om status siden udsendelse af brev til pårørende på Ki-
lebo og Tingagergården. Tilsyn Midt har modtaget en borgerhenven-
delse, hvilket bevirker at Socialtilsynet kommer på besøg igen – Voksen-
handicap afventer vurdering fra Socialtilsynet. Redegørelse er sendt til 
byrådet også handleplan.  
der er afholdt møder med diverse involverede, og man er nu i gang med 
at se på normering på Kilebo og der vil i øjeblikket være  yderligere nor-
mering under gennemgangen.  Der er planlagt udviklingsforløb for med-
arbejderne i Kileparken.  

HCB: arbejdet med at lave rigtige handleplaner er påbegyndt.  Der er ikke 
nogen egentlig nattevagt for udadreagerede med autisme. Hør mere på 
båndet. Forældrene er bange om natten ved blok 1 og 2 da der ikke er 
noget hjælp at få. Da alle nattevagterne er i blok 3 og kun skal rundere i 
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blok 1 og 2. Vi har skrevet til rådmanden og bedt om hvem der tager an-
svaret hvis der sker noget om natten. 

Vurderingen af handleplanerne giver vurderingen af normeringen efter-
følgende – funktionsvurdering. 

2.10 

Kl. 18.50 – 
18.55 

Invitation fra Borgerservice til 
dialog om tilgængelighed ved 
valg  

Bilag 

Handicaprådet udpeger 2 rådsmedlemmer, som del-
tager i møde med Borgerservice.  

Jørgen er den ene repræsentant 

Birte den anden repræsentant 

Hør CBC 

2.11 

Kl. 18.55 – 
19.05 

Evaluering af Aarhus Kommu-
nes Handicappris 

Bilag Udsættes 

TIL ORIENTERING  

3.1 
Kl. 19.05 – 
19.15 

Nyt fra organisationer, forvalt-
ninger og politikere 

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

Næste møde: punkt fælles møde økonomi MSB og MSO. Snitflader måske 
ikke relevant for Ældrerådet.  
 

MB interview med forældre og MB og Kørselskontoret tv2 Østjyulland 

PBN cyklo i weekenden Muskelsvindfonden arrangerer Musikhuset. Mv.  

Datoer 217 udmeldes snarest. 

 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 
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4.1 

Kl. 19.15 – 
19.20 

Næste møde  HCB: Gerne invitere Receca Mithcu. LAN har henvendt sig og afventer til-
bagemelding.  
LH i planen gerne lave noget for voksenhandicas målgruppe. I må gerne 
være med. 

CBC: tilgængelighed for Aarhus – ærgerlig at det ikke bliver gennemført 
og inkluderende. Hvorfor kan udlandet finde ud af det og vi kan ikke! 

MB: autisme forening gerne gøre autistiske mennesker til en kunstmåned. 
Mangler et sted at udstille. 

AN:  

EVENTUELT 

5.1 

Kl. 19.20 – 
19.30 

Eventuelt   
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