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Receptions-

lokalet på 

Aarhus Råd-

hus 

Tid: kl.17:30 

– 19:30 

DAGSORDEN HANDICAPRA DSMØDE DEN 12. juni 2017 

Deltagere: Anette Poulsen (AP), Knud Mathiesen (KM), Peter Bach-Nielsen (PBN), Claus Bjarne Christensen (CBC), Kirsten Bundgaard (KB), Birte Rerup (BR), Nauja 
May Fleischer (NMF), Bodil Vibe Rasmussen (BVB), Sanne Lauridsen (SL), Per Jensen (PJ), Jane Kallestrup (JK), Ali Nuur (AN), Trine Buus Karslen (TBK), Lotte 
Fensbo (LF) og Helen Conway-Blake (HCB) 
 
Afbud:  Jan Sejersdahl Kirkegaard (JSK), Marianne Banner (MB), Jens Lassen, Lone Appel Nørskov (LAN) og Katrine Rasmussen (KR) 
 
Gæster: Stinne Skammelsen. 
Teknisk Udvalg: Camilla Fabricius (S) Formand, Steen B. Andersen (S), Gert Bjerregaard (V), Peter Bonfils (EL), Jan Ravn Christensen (SF), Steen Stavnsbo (K), 
Herudover deltager: Kristian Würtz (rådmand), Erik Jespersen (direktør) og Lone Dannerby Paulsen (sekretariatschef). 
Teknik og Miljø: Tyge Wanstrup, centerchef, Luise Pape Rydahl, centerchef, Dennis Kaab Erichsen, teamleder Vejanlæg, og Carsten Thomsen, projektleder vejanlæg 

 

 DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsorden og 

referat. 

Bilag. Dagsorden samt referat godkendt uden bemærkninger. 
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TIL DRØFTELSE 

2.2 

 

Kl. 17.30-

18.30 

 

Dialogmøde med Teknisk  

Udvalg. 

Handicaprådet er værter for dialogmødet. 

Bilag 

 

Referat fra dialogmødet mellem handicaprådet og teknisk udvalg 

den 12. juni 2017 

 Annette Poulsen bød velkommen og fortalte om rådets arbejde 

de sidste måneder omkring interessevaretagelse og internt 

samarbejde. Dette er mundet ud i de blå ark, der var delt ud på 

bordene. Endvidere rammesatte Annette dagens tema, tilgæn-

gelighed for alle.  

 Trine holdt oplæg om tilgængelighedsstrategien og om proces-

sen omkring udarbejdelse af strategien. Der blev spurgt, om der 

også er fokus på de kognitive handicap – f.eks. stillezoner i tog, 

bus og afsikring af områder. Svaret herpå var ja. Det blev poin-

teret, hvor vigtigt det er, at der er skilte flere steder i busser, let-

banetog og stoppesteder, der viser hvilket stoppested, man er 

nået frem til, så også dem der ikke kan høre højtalerne, kan se 

det i stedet. Endvidere blev det pointeret at typetegningerne 

bør ændres, så de er brede nok.  

 Der blev afholdt gruppearbejde omkring letbanestop i Risskov 

og latinerkvarteret, hvorefter Annette rundede af og takkede for 

en god drøftelse og mange gode input, der skal følges op på.  

 

Noter fra gruppearbejdet omkring latinerkvarteret 

 Dennis Erichsen fra Teknik og Miljø lavede en kort præsenta-

tion af de tilgængelighedsudfordringer, der er i Latinerkvarteret 

og mulige løsningsforslag.  

 Det er f.eks. muligt at slibe brostenen ned, så man får den kur-

vede overflade væk. Det er testet flere steder men er relativt 

dyrt. Problemet med den løsning er også, at nogen mener at det 

ødelægger det bevaringsværdige. Der bliver sagt, at man godt 
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kan slibe direkte på stene, så de ikke først skal tages op, hvilket 

er en langt billigere og hurtigere løsning (det vil blive undersøgt 

nærmere).  

 Der blev fra handicaprådet (hr) pointeret, at byrådet skal be-

slutte, om de vil prioritere tilgængelighed for alle. I mange an-

dre storbyer er der slet ikke de samme tilgængelighedsudfor-

dringer som i Aarhus, så når man kan andre steder, hvorfor kan 

man så ikke i Aarhus.  

 En løsning omkring jævn belægning (nedslibning) i ca. 80 cm 

enten midt på kørebanen eller i en af siderne blev drøftet som 

en mulig løsning. Ude i siderne kan dog være en udfordring, 

fordi der nok er for meget hældning, og det kan kollidere med 

de forhøjningerne, der er i belægningen ude i siderne og som 

måske er bevaringsværdige. En løsning midt på kørebanen kan 

også være en udfordring, fordi den jævne belægning ikke fører 

helt hen til/ind til butikkerne.  

 Det opfordres til, at der hente inspiration fra andre byer.  

 Der skal tages hensyn til lokalplanen og økonomien, så det er 

ikke så let selv om vi gerne vil.  

 Det er fra HR et stort ønske om, at der bliver gjort noget ved La-

tinerkvarteret, fordi det er et attraktivt område, som pt. ikke er 

tilgængeligt for alle. Det er diskriminerende for den befolk-

ningsgruppe, som ikke kan bevæge sig rundt i området. 

 Der er et forslag om at lave normalt fortov i den ene side, men 

det kan måske give problemer ift. varetransporten pga. de me-

get smalle gader.  

 Der bliver fra en politiker givet udtryk for, at en løsning hvor 

der er råd til at gøre hele Latinerkvarteret tilgængeligt er at fo-

retrække frem for den flotteste løsning. 

 Politikerne anbefaler, at der afholdes et møde mellem Det lokale 

kulturmiljøråd i Aarhus og handicaprådet omkring f.eks. Lati-

nerkvarteret – hvordan kan de to råd finde løsningsforslag sam-

men og blive enige om, hvordan både tilgængelighed og beva-

ring kan håndteres i samme områder. Embedsværket kan blive 

slået hjem, når det forsøger at tilgodese begge råd, fordi der tit 
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er meget modstridende interesser, så det vil være godt, hvis de 

to råd kan mødes og finde fælles fodslav.  

 En opfordring fra en repræsentant fra rådet om at invitere HR 

tætter ind ift. beslutninger og helst tidligt i processerne. Så skal 

HR på den anden side også tage ansvar for de løsninger, der bli-

ver fundet frem til, også selv om man måske ikke er enig i alt el-

ler fuldstændig tilfredse. Rådet vil gerne tage det ansvar på sig. 

 Politikerne kender ikke nødvendigvis alle tilgængelighedsdi-

lemmaer, der er rundt om i byen. Så manglende handling er ikke 

nødvendigvis udtryk for manglende vilje. Samtidig bliver politi-

kerne nødt til at prioritere de ressourcer, der er.  

 Løsninger skal give mening. Bedre med langsigtede løsninger 

end dårlige løsninger.  

 

Noter fra gruppearbejdet omkring Tilgængelighed ved stationen 

Torsøvej 

 Karsten Thomsen fra Center for Byens Anvendelse (CBA) for-

talte kort omkring arbejdet med at renovere og opdatere de 

gamle stationen. Arbejdet bliver udført af Aarhus Letbanen i tæt 

samarbejde med CBA. I forbindelse med stationerne har der ble-

vet givet midler til ekstra cykelparkering langs letbanestatio-

nerne som er et projekt som Karsten Thomsen er projektleder 

for.  

 

 Der blev vist et billede af hvorledes stationen ser ud i dag – med 

en jernbro der går over jernbanen samt et billede der viser at 

der er en ca. 2 km omvej hvis borgeren ikke har mulighed for at 

anvende jernbroen. Det sidste billede var en illustration af det 

nye byudviklingsområde hvor der var tænkt tanker om at hæve 

området rundt om perroner - således at det bliver nemmere at 

komme på tværs.  

 

 Det er vigtigt for Handicaprådet at markere overfor Teknisk Ud-

valg, at det er utroligt vigtigt at få adgangsforholdene tænkt ind 
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i helhedsplanen for alle de lokalplaner der er undervejs i områ-

det. Alle i Teknisk Udvalg som deltog i denne øvelse var enig i 

dette synspunkt og ville også være obs. på det i forbindelse med 

godkendelse af lokalplanen for området. Teknisk Udvalg ville 

stille krav om at mellemlandet, som de kaldte områderne mel-

lem de store udviklingsområder, skulle samtænkes om at Tek-

nisk Udvalg godt kunne være mere obs. på denne problemstil-

ling.  

 

 I dette eksempel var jernbanen en stor barriere i Lystrup så 

derfor ville en god adgangsforbindelse mellem de to områder 

være at fortrække – ikke kun pga. tilgængeligheden men også 

for bedre sammenhæng i byområdet.  

 

 Teknisk Udvalg kom både med forslag om en fodgængerhand-

lingsplan samt om Appén ”Borgertip” kunne bruges til at ind-

melde problemstillingerne vedr. tilgængeligheden. 

 

PAUSE kl. 18.30-18.40 

2.3 

kl. 18.40 – 

18.55 

Høring vedrørende gentænk-

ning af tilbuddene til børn og 

uge i Gellerup, Tovshøj og Elle-

kær v./formand Anette Poulsen 

Høringsmateriale samt udkast til høringssvar bilagt. 

Høringsfrist 8. juni. Handicaprådet har fået udsæt-

telse til 13. juni kl. 12. 

Udkast til høringssvar godkendt uden bemærkninger. 

2.4 

Kl. 18.55 – 

19.15 

Evaluering af dagens møde 

v./næstformand Peter Bach-Ni-

elsen. 

- Hvordan er det ordinære møde forløbet? 

- Hvordan er dialogmødet med Teknisk Ud-

valg forløbet? 

- Var tidsrammen for dialogmødet passende? 

Der var overvejende positive tilbagemeldinger på dagens møde. 

Der blev stillet spørgsmål i forhold til de konkrete resultater af dialogmø-

det med Teknisk Udvalg. På den anden side blev det oplevet som positivt, 

at der kom fokus (også politisk) på tilgængeligheden.  

PBN konkluderede, at dialogmødet havde været tilfredsstillende. Det var 

en god måde at få Teknisk Udvalg gjort opmærksom på udfordringerne 

med tilgængelighed. Der var en fornemmelse af, at politikerne flyttede sig 
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på mødet. Læringen var endvidere, at vi skal være utroligt tidligt ude i 

forhold til at få tænkt tilgængelighed ind i projekterne. 

 

I forhold til selve formen af dialogmødet kunne det være hensigtsmæssigt 

med en opsamling i plenum, så man kunne, hvad den anden gruppe havde 

talt om. Obs på at det vil kræve mere tid. 

Sanne Lauridsen bemærkede, at tilgængeligheden ikke var i orden mødet, 

bl.a. pga. støj. 

 

 

TIL ORIENTERING 

3.1 

Kl. 19.15 – 

19.30 

Nyt fra organisationer, forvalt-

ninger og politikere. 
- Evaluering af kørselsordning. 

- Styregruppen for Tilgængelighed. 

Der er brug for flere repræsentanter og sup-

pleanter fra handicaporganisationerne. 

 

Styregruppen for tilgængelighed 

Til styregruppen for Tilgængelighed blev valgt Jørgen Bak, Birthe Rerup, 

Claus Bjarne Christensen samt Sanne Lauridsen. 

 

Valgdebat torsdag den 7. september 

Sekretariatet kontakter de politiske partier med henblik på valgdebat i 

Rådhushallen. 

 

Budgetforhandling 2018 

Formandskabet følger op i forhold til ønsker til budgettet, som tidligere 

er drøftet i rådet. 

 

NMF orienterede om dialogproces vedrørende børn- og ungehandicap-

området. Materiale bilagt referat. 

 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4. 

 

Næste møde 
- Temadrøftelse om magtanvendelse i oktober 

måned 2017. 

Den 17. august omhandler mødet budget 2018. 

 

Den 18. september er der fællesmøde med Ældrerådet. 
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Den 23. oktober måned afvikles temadrøftelse vedrørende magtanven-

delse. 

EVENTUELT 

5. Eventuelt   


