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Værelse 390 
Tid: kl.17:00 

– 19:30 

REFERAT HANDICAPRAÅ DSMØDE DEN 08. maj 2017 
 
Deltagere: Anette Poulsen (AP), Knud Mathiesen (KM), Peter Bach-Nielsen (PBN), Claus Bjarne Christensen (CBC), Kirsten Bundgaard (KB), Jens Lassen (JL), 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 Katrine Rasmussen (KR) 
 
Afbud:  Jan Sejersdahl Kirkegaard (JSK), Marianne Banner (MB), Helen Conway-Blake (HCB) og Lone Appel Nørskov (LAN)  
 
Gæster: John Liholm (LH), Antoniett Vebel Pharao (AVP), Anne Heindorff Nielsen (AHN) og Anne Knudsen (AK) 

 
 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  

2.1 
 
Kl. 17.00-
17.45 

Præsentation af etablering af 
netværk for unge med handi-
cap v/ udviklingskonsulent 
John Liholm + to af de unge 
mennesker fra netværket 
 

Bilag. 
 

Som et led i Aarhus Kommunes ønske om at styrke handicapområdet for 
børn og unge, er der fremkommet et ønske om at udvikle et direkte sam-
arbejde imellem kommunen og unge århusianere med et handicap  
 
Projektet blev præsenteret af udviklingskonsulent John Liholm samt to 
af de unge fra netværket, der begge er en del af den arbejdsgruppe, der 
pt er ved at drøfte og udarbejde en ramme for samarbejdet samt den ef-
terfølgende proces.  Netværket af unge vil gerne stille sig til rådighed 
som sparringspartner for Aarhus Kommune i den videre styrkelse af 
handicapområdet. 
De to unge var: 

- Antoniett Vebel Pharao (AVP), 28 år, læser en kandidat i pæda-
gogisk psykologi. 

- Anne Heindorff Nielsen (AHN), 25 år, uddannet socialrådgiver. 

Projektet er endnu i sin opstartsfase. På sigt er det meningen, at netvær-
ket vil have flere funktioner, såsom: 
Dialog med kommunen: 

- Fungere som en idétank for projekter og aktiviteter i kommu-
nen. 

- Sparre med kommunen omkring tiltag på handicapområdet. 
- Rådgive kommunen i relevante sager, fx omkring kommunika-

tion med borgerne. 

Erfaringsudveksling og sparring: 

- Netværket skal kunne bruges til at udveksle erfaringer, som ta-
lerør og forhåbentlig gøre det lettere at være ”ung i systemet”. 
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- Et forum hvor man kan stille spørgsmål og hjælpe hinanden 
med forskellige erfaringer. 

Netværket har en gruppe på Facebook, som hedder ”Ung i Systemet”. 
Gruppen er et lukket forum, men alle unge mellem 15-30, med funkti-
onsnedsættelse, kan søge om medlemskab 
 
Dialog med Handicaprådet: 
 
Handicaprådets fokuspunkter: 

- Overordnet var Handicaprådet interesseret i at høre, hvor pro-
jektet konkret befinder sig i projektfasen. Arbejder de ud fra et 
kommissorium, eller er de stadig i etableringsfasen på idébasis? 

- SL var interesseret i vide, om alle grupper af unge med funkti-
onsnedsættelse er blevet inviteret ind i netværket. Konkret var 
SL interesseret i at høre, om SUM var blevet inddraget? 

- BR opfordrede til fokus på tilgængelighed på havneområdet i 
Aarhus. 

- SL: Har I tænkt jer at arrangere netværksmøder for unge, fx te-
madrøftelser? 

 
AVP fortalte, at projektet startede ud i første kvartal af 2017, og de er 
stadig i gang med at forme projektet. 
Projektet er ikke en lukket gruppe, men projektet er stadig i sin op-
startsfase og består endnu af en arbejdsgruppe.  
Når projektet er blevet mere konkretiseret, kan alle der vil deltage. 
 
AHN forklarede, at de ikke er et netværk, hvor unge kan komme og 
skabe relationer – men et netværk der har til formål at forbedre og 
hjælpe kommunen. 
De vil overveje at tage temadage med videre. 
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JK opfordrede Handicaprådet til fremover at inddrage ungenetværket, 
hvis de har brug for et ungeperspektiv på et tema / en problemstilling.  
 
PBN og AP rundede punktet af ved invitere ungenetværket tilbage til et 
møde i Handicaprådet, fx om ½-1 år, når de er kommet videre i projekt-
udviklingsfasen.  

 
2.2 
Kl. 18.00-
18.30 

Orientering om budgetproce-
dure 2018 samt Handicaprå-
dets indflydelsesmuligheder v/ 
chef for Budget og Planlægning 
Anne Knudsen. 
 

Bilag. 
 
September: Magistatens budgetindstilling, første be-
handling. 
Oktober: Budgettet vedtages ved anden behandling. 

Anne Knudsen (AK) gav en gennemgang af budgetprocedure 2018 samt 
Handicaprådets indflydelsesmuligheder. Oversigt over budgetprocedure 
vedlagt sidst i referatet. 
 
Pt. er magistratsafdelingerne ved at lægge sidste hånd på deres budget-
forslag, som afleveres i slutningen af maj måned. Budgetforslagenes be-
handles i magistraten i starten af juni måned. 
 
Byrådet har haft et ønske om at være mere dagsordenssættende. Derfor 
fokus på at give de politiske stående udvalg større rolle i drøftelse af 
budgettet.   
 
Udvalgenes rolle: 
 

• Modtager løbende orientering omkring mål, resultater og den 
økonomiske situation på de enkelte områder. 

 
• Drøfter hvordan der opnås størst mulig effekt for borgerne af de 

midler der afsættes. 
• Drøftelsen af mål er centralt.  
• Fokus på resultater. 

 
Politiske beslutningsforslag: 
Partierne fremsender budgetforslag indtil primo august. 

- Belyses af afdelingerne. 
- Behandles af udvalgene. 
- Beslutningsforslagene indgår i budgetdrøftelserne. 
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- Budgettet vedtages medio oktober. 

I praksis vil dette sige, at det er muligt at indsende forslag via politikere. 
Hvis Handicaprådet har nogle særlige fokuspunkter, kan en politiker – 
hvis denne har interesse i emnet - føre det videre til budgetforhandlin-
ger. 
 
SL beretter, at de på formødet i DH har drøftet, at det er fordelagtigt at 
Handicaprådet har 2-3 fokuspunkter – ud fra den hypotese at jo mere fo-
kuseret, jo lettere at forholde sig til for partier. 
 
Handicaprådet drøftede udskrivning fra hopitaler og at mennesker med 
handicap i den forbindelse kan have særlige behov. I forbindelse med 
udskrivning opleves det, at patienten udskrives, inden der er etableret 
aftaler med hjemkommunen. Formandskabet drøfter, hvad der evt. kan 
gøres fremadrettet for at få mere fokus på området i samarbejde med 
MSO. 

2.3 
Kl.  18.30-
19.00 

Opfølgning på temamøde om 
interessevaretagelse i Handi-
caprådet v/ formand Anette 
Poulsen 

Handlingsplan og prioritering af pejlemærker 
 
Bilag. 

AP gav en gennemgang af Handicaprådets pejlemærker for strategisk in-
teressevaretagelse. 
 
Vi vil arbejde på 

- At styrke samarbejdet med embedsværket og magistraten (råd-
mændene). 

- At blive inddraget tidligt i processen. 
- At prioritere opgaverne. 
- At lave langsigtede og målbare mål i den nye handicappolitik. 
- At starte forfra/viske tavlen ren. 
- At sikre helhedssyn og helhedsorienterede indsatser. 

Handicaprådet var enige om at godkende pejlemærkerne. Der var deref-
ter en dialog om, hvordan Handicaprådet arbejder videre med pejle-
mærkerne samt prioriterer sine opgaver. 
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AP foreslog at pejlemærkerne indarbejdes i årshjulet for Handicaprådets 
arbejde. 
 
BR foreslog at tilgængelighed – såvel fysisk som kognitiv – skal være et 
gennemgående tema for næste år. 
 
TBK beretter, at der har været mindre fokus på tilgængelighed i de sene-
ste ombygninger. Det bliver der taget hånd om, ved at der udarbejdes 
nogle typetegninger / guidelines, som medarbejderen har til deres rå-
dighed – for dermed at sikre vedvarende fokus på tilgængelighed.  
 
Særlige fokuspunkter ift. Tilgængelighed: 

- SL: I busserne i København er der skærme hele vejen i ned i 
bussen, hvormed hørehandicappede kan se, hvornår de skal af. I 
Aarhus skal man stå helt oppe foran. 

- BR ønsker fokus på ramper til busser. Ramper er et særligt ud-
fordringsområde, idet højden på busserne ændrer sig. 

- Sanseskærme i Aarhus hvor lyde og lys bliver dæmpet. Gøre det 
nemmere for mennesker med kognitive handicap at færdes i by-
rummet. 

AP rundede punktet af med en konkretisering og kvalificering af fokus-
områder for 2018: 

- Fysisk og kognitiv tilgængelighed plus et punkt der hedder til-
gængelighed i den offentlige trafik  

- Udarbejde konkrete og målbare mål ift. den kommende handi-
cappolitik. 

Ovenstående tages med tilbage i formandskabet, hvor det indarbejdes i 
det fremadrettede. 
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2.4 
Kl. 19.00-
19.10 

Godkendelse af forslag til pro-
gram for dialogmøde med Tek-
nisk udvalg v/udviklingskon-
sulent Jane Kallestrup 

Bilag. Forslag til program for dialogmøde med Teknisk Udvalg godkendt. 
 
Efter ønske fra Handicaprådet, på Handicaprådsmødet den 6. april, er 
der ændret i dagsordenen.  
 
AP starter med velkomst og rammesætning. Herunder en præsentation 
af Handicaprådets ønsker til det fremtidige samarbejde med TU. 
 
Derefter et oplæg, ved TBK, om MTM’s nye tilgængelighedsstrategi for 
bygninger, veje og pladser. Herunder særligt fokus på og drøftelse af til-
gængeligheden ved: 

- Latinerkvarteret. 
- Letbanestationen i Risskov. 

Det blev kort drøftet, om kollektiv trafik skulle være en del af program-
met. Kollektiv trafik er et vigtigt fokuspunkt for Handicaprådet, men af 
hensyn til dialogmødets varighed, vælges det at fastholde fokus på de to 
punkter, der er sat på dagsordenen. 
Kollektiv trafik tages på dagsordenen til et senere dialogmøde med Tek-
nisk udvalg. 
 
Program godkendt og fastholdes i sin foreslåede form. 

2.5 
Kl. 19.10-
19.20 

Evaluering af mødet Jf. sidste punkt i hjælpe-greb til at efterleve spillereg-
lerne bilag 2.3.1. 

AP spurgte Handicaprådet om, hvordan dagens møde havde været. Er 
der noget, der skal ændres eller strammes op i mødeformen? 
 
Der var bred enighed i Handicaprådet om, at dagens møde var vellykket 
og der var skabt et møderum, der var behageligt at være en del af. 
 
SL fremhævede, at hun særligt var positiv over, at dagsordenen ikke var 
for pakket. Der var tid til at drøfte de enkelte dagsordenspunkter. 
 

TIL ORIENTERING 
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3.1 
Kl. 19.20 – 
19.25 

Nyt fra organisationer, forvalt-
ninger og politikere - Info om nyt KL projekt om fremtidens boli-

ger for mennesker med omfattende funkti-
onsnedsættelser (bilag). 

- Henvendelse fra Nauja May Fleischer vedr. 
magtanvendelse i folkeskolerne (bilag). 

- Invitation til Gentænkt-rådet (bilag) 

Henvendelse fra Nauja May Fleischer vedr. magtanvendelse i folke-
skolerne 
 
I skoleårene 2011-2014 har der været en stigning i antallet af registre-
rede magtanvendelserne i Folkeskolerne. I samme periode har der væ-
ret et markant fald i antallet af registrerede magtanvendelser på special-
skolerne. 
 
Det besluttes, at der er brug for et overblik over problemstillingen: 

- Lovgivningen på område skal undersøges. 
- Der skal fremskaffes en oversigt over på hvilke områder, der fo-

regår magtanvendelse. Fokus skal ikke udelukkende forankres i 
MBU. 

- Evt. sammenligne med andre kommuner. 

Magtanvendelse tages på et senere temamøde i Handicaprådet – afgræn-
set til handicapområdet (dvs. demens ikke er med).  
Formålet med temamødet er at give mere viden både faktuelt og de pæ-
dagogiske redskaber/undervisning.  
Formandskabet planlægger sammen med sekretariatet. 
 
 
Invitation til Gentænkt-rådet  
PBN er valgt som repræsentant for Handicaprådet. 
 
 
Tilgængelighed på Moesgaard 
På formøde i DH blev der talt om, at der stadig mangler teleslynger på 
Moesgaard Museum. Det forslås, at formandskabet tager kontakt til Mo-
esgaard. 
På nuværende tidspunkt er det svært for hørehæmmede at færdes på 
Moesgaard. Dansk tale med engelske undertekster tilgodeser ikke høre-
hæmmede. 
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Punktet tages på det kommende formøde i Handicaprådet. 
PBN foreslår, at Sanne kommer med en liste over forbedringsområdet. 
Sanne nikker godkendende. 
 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 
4.1 
Kl. 19.25 

Næste møde   

EVENTUELT 

5.1 
Kl. 19.25 – 
19.30 

Eventuelt  PJ orientering om ”Høring vedrørende gentænkning af tilbuddene til 
børn og unge i Gellerup, Tovshøj og Ellekær” med frist den 8. juni. For-
mandskabet har bedt om udsættelse af høringsfrist til efter det næst-
kommende møde i Handicaprådet d. 12. juni. 
Hvis dette ikke lader sig gøre, vil høringen blive behandlet i formandska-
bet. 
Høringsmaterialet fremsendes til Handicaprådet umiddelbart efter Han-
dicaprådsmødet d.d. 
 
Kørselsordningen 
NMF nævnte, at hun havde hørt, at PP Busser ikke længere er omfattet af 
kørselsordningen og spurgte til mulige konsekvenser. 
PJ lovede at undersøge dette og derefter give en tilbagemelding. 
 
PP Busser er ikke gået ud af ordningen. De er fortsat leverandør på del-
aftale 2, som vedrører kørsel af børn til og fra Langagerskolen og store 
dele af MSO’s kørsel. 
 
Den aktuelle konkurs i hjemmehjælpen A/S 
JL indledte mødet med at orientere om den aktuelle konkurs i hjemme-
hjælpen i Aarhus Kommune, og hvordan det vil påvirke plejen i den 
kommende tid.  
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