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Mødelokale 398 på 

Aarhus Rådhus 

 

Tid: kl.17:00 – 19:30 

REFERAT HANDICAPRA DSMØDE DEN 16. november 2017 

DELTAGERE: ANETTE POULSEN, PETER BACH-NIELSEN, BIRTE RERUP, BODIL VIBE, KNUD MATHIESEN, LOTTE FENSBO, TRINE BUUS KARLSEN, CLAUS 

BJARNE CHRISTENSEN, MARIANNE BANNER, HELEN CONWAY-BLAKE, FINN AMBY, KIRSTEN BUNDGAARD, JENS LASSEN, PER JENSEN, JANE KALLESTRUP, 

TINE ENKELUND 

 

GÆSTER: JOSHUA KROGAGER (CENTER FOR BYENS ANVENDELSE), PALLE FELDBORG OLESEN MTM, GRETE ØSTERGAARD (MSB) 

 

AFBUD: ALI NUUR, SANNE LAURIDSEN, JAN KIRKEGAARD 
 

 DAGSORDENS-

PUNKT 

BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 

17.00 – 17.05 

Godkendelse af dagsor-

den og referat. 

Bilag 1.1.1 og 1.1.2. Der var ingen bemærkninger til referatet. 

 

Til dagsordenen var der følgende bemærkninger: 

Bodil Vibe, repræsentant for Foreningen Ligeværd, der ikke er medlem 

af DH, udtrykte sin skuffelse over ikke at være blevet inddraget i forlø-

bet omkring DH’s og formandskabets møde med borgmesteren om-

kring arbejdet med Nyt handicapråd/ny handicappolitik. Bodil Vibe 

ønskede af samme grund ikke at deltage i behandlingen af punktet, 

hvorfor det blev flyttet til nederst på dagsordenen. 

Der var endvidere stor utilfredshed med og kritik af, at punktet om-

kring udviklingshæmmede og førtidspension først er dagsordensat til 
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mødet i december. Punktet er blevet udsat flere gange senest begrun-

det med, at MSB ikke kan præsentere et korrekt datagrundlag. Dette 

burde have været meldt ud tidligere, således at data kunne være frem-

lagt, eksempelvis ved en anmodning om aktindsigt. 
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TIL DRØFTELSE 

2.1 

Kl. 17.05 – 

17.15 

Misbrug af Handicapparkeringspladser 

v/Joshua Krogager, Center for Byens Anvendelse 

 Joshua Krogager gav et oplæg om Handicappar-

keringspladser (præsentation vedhæftet). I Aar-

hus har man i 2016 skrevet 485 bøder og indtil 

nu i 2017 387 bøder for misbrug af handicap-

parkeringspladser. Man oplever ikke det samme 

som i København, hvor handicapparkeringsskil-

tene bliver misbrugt og solgt sort pga. de høje p-

afgifter. Center for Byens anvendelse opretter 

gerne handicapparkeringspladser på offentlige 

veje og gader. Hvis det er på private veje skal 

der først ske en nabohøring. Når der oprettes 

handicapparkeringspladser er det ikke med re-

gistreringsnummer på skiltet. Det blev påpeget, 

at de blå handicapparkeringsskilte er personlige 

og følger brugeren. Der blev spurgt om cityassi-

stenterne plejer at forlange dokumentation for, 

at den som kortet er udstedt til er til stede. Det 

plejer man ikke ifølge Joshua Krogager ud fra et 

hensyn til mennesker med handicap. Til det blev 

det bemærket fra Handicaprådet, at der ikke bør 

tages særlige hensyn på dette punkt og at cityas-

sistenterne blot skal spørge, da det er en del af 
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deres arbejde, at sikre, at pladserne ikke mis-

bruges.  

2.2 

17.15 – 

17.40 

Kulkransporet 

Præsentation v/Palle Feldborg Olesen, MTM 

 Palle Feldborg Olesen, MTM fortalte om Kul-

kransporets omdannelse til byrum, som skal for-

binde sydhavnen og midtbyen. Der har løbende i 

processen været arbejdet med borger-/bruger-

inddragelse, og der er nu to projekter tilbage. De 

to projekter blev vist på plancher ligesom der 

blev omdelt en pjece. På grund af lokalplanen for 

området vil der ikke blive bygget boliger, men 

erhvervs- og aktivitetsområder til kunst, kultur, 

udsatte personer og bevægelse. Palle inviterede 

til at komme med gode ideer til, hvem man yder-

ligere kunne inddrage og erfaringsudveksle 

med. Der kom en del forslag, som sekretariatet 

samler og sender til Palle. 

2.3 

17.40 – 

17.50 

Forsøgsuddannelse – Gladfonden 

Præsentation v/Grete Østergaard, MSB 

 

 

Kort orientering om en ny forsøgsuddannelse, som gen-

nemføres af Gladfonden i samarbejde med de tre kommu-

ner Esbjerg, København og Aarhus i perioden 2018 – 2022. 

Projektet er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond. 
 

Grete Østergaard orienterede om Flex uddannel-

sen, der er en forsøgsuddannelse i samarbejde 

med Gladfonden.  Uddannelsen starter op til au-

gust 2018 og man starter allerede nu med at vi-

sitere til den. Der vil blive lavet 2 grupper med 

hver 7 unge som vil blive tilknyttet en fast virk-

somhed. Virksomhederne vil være indenfor de-

tail, det grønne område og servicefag. Målgrup-

pen er unge med kognitivt handicap, som er ml. 

18 og 30 år. De skal gerne have afsluttet en STU 
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eller tilsvarende. Der arbejdes på at få uddannel-

sen anerkendt, så den eksempelvis kan berettige 

til SU. Lige nu er det uklart, hvordan økonomien 

ser ud for den unge, der deltager på uddannel-

sen. 

Kl. 17.50 –  

18.35 

 

Spisepause og besøg af DOKKX-bussen på Rådhuspladsen 

 

2.4 

Kl. 18.35 -

19.05 

Arbejdet i det nye handicapråd 2018-2021 

Opfølgning på møde mellem DH, formandskabet 

og Jacob Bundsgaard om det fremadrettede ar-

bejde. Finn Amby deltager. 

Bilag 2.4.1 og 2.4.2 

På baggrund af et dialogmøde mellem borgmesteren, for-

mandskabet og formanden for DH, Aarhus er der udarbej-

det et oplæg til ”Nyt handicapråd – ny start”, som ønskes 

drøftet på mødet. 

Anette Poulsen orienterede om at der har været 

et møde med borgmesteren med deltagelse af 

formandskabet samt Finn Amby, DH. Finn Amby 

orienterede herefter: At han havde taget initiativ 

til dette møde i god tid inden det nye handicap-

råd skal nedsættes. I forhold til notatet ”Nyt 

handicapråd/Ny start” foreslås der nogle æn-

dringer i rækkefølgen. Herudover forslag om, at 

den nye handicappolitik udarbejdes i det første 

år af byrådsperioden og dermed er gældende fra 

2019-2023. Det er godt, at der er en ambition 

om at fastsætte nogle målbare mål for et samlet 

Handicapråd og vigtigt at delen med budgetfor-

handlinger og årshjul indgår. Det blev endvidere 

nævnt, at det nye handicapråd bør drøfte, hvilke 

retningslinjer, der skal være for forvaltningerne, 

når Handicaprådet stiller spørgsmål om forskel-

lige emner. Endvidere bør sammensætningen af 
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arbejdsgrupper o.lign. (fx tilgængelighed, handi-

cappris m.m.) besluttes i det nye Handicapråd li-

gesom formandskabet kan konstitueres på en 

anden måde end nu, hvor det er en byrådspoliti-

ker, der er formand og en repræsentant fra DH, 

der er næstformand.  

TIL ORIENTERING/BESLUTNING 

3.1 

Kl. 19.05 – 

19.20 

Nyt fra organisationer, forvaltninger og politi-

kere. 
• I forlængelse af førnævnte punkt drøftelse af pro-

ces i forbindelse med evaluering på mødet i de-

cember.  

• Orientering om bevillinger fra tilgængelighedspul-

jen v/Jane Kallestrup 

 

 

 

 

• Ekstra medlem til Brugerrådet for Kørselskonto-

ret (Nauja er allerede valgt) - Helen Conway-

Blake? 

• Orientering om status på Handicapprisen 

v/Anette Poulsen  

• Det blev besluttet, at der forud for mø-

det bliver sendt nogle spørgsmål til de 

nuværende medlemmer for at få deres 

input til det kommende Handicapråd. 

Spørgsmålene vil omhandle nogle gen-

nemgående temaer. 

• Jane Kallestrup uddelte en status over 

bevillingerne fra tilgængelighedspuljen. 

Der blev spurgt til et tidligere projektet 

på Den Permanente, hvor der er brug 

for en afklaring. Trine Buus Karlsen vil 

foranledige at der kommer et notat, der 

kan sendes ud sammen med referatet. 

• Helen Conway-Blake vil gerne sidde 

med i Brugerrådet for Kørselskontoret 

som udpeget af Handicaprådet. 

• Komiteen for Handicapprisen har haft 

møde og valgt 3 nominerede blandt de 
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indstillede. Prisen overrækkes den 4.12. 

og alle er naturligvis velkomne. 

• Anette Poulsen orienterede om at byrå-

det har behandlet en masterplan på 

hjemløseområdet. 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4.1 

Kl. 19.20 – 

19.25 

 

Næste møde 14. december: 

• Orientering om den nye hjemmesideløsning og 

dens tilgængelighed v/Per Ryolf, Kommunikati-

onsafdelingen 

• Temadrøftelse vedrørende førtidspension og ud-

viklingshæmmede: 

Orientering v/Jesper Bork og Ulla Lomholt Istrup, 

Beskæftigelsesforvaltningen om data og praksis 

for udviklingshæmmede. 

• Evaluering af Handicaprådets arbejde 

• Juleafslutning 

Der var enighed om denne dagsorden. 

Mødet holdes på Jægergården. 

EVENTUELT 

5. 

Kl. 19.25 – 

19.30 

Evaluering af dagens møde v/Anette Poulsen 

- Hvordan er mødet forløbet? Der var overordnet enighed om, at det var et 

ganske udmærket møde, selvom der var den 

utilfredshed, der blev udtrykt under pkt. 1.1. 


