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Mødelokale på  

Lokalcenter Mølle-

stien, Grønnegade 

10, Aarhus  

Tid: kl.17:00 – 19:30 

REFERAT HANDICAPRA DSMØDE DEN 18. september 2017 

FÆLLESMØDE MED ÆLDRERÅDET FRA KL. 17.00 – 18.30 – SEPARAT REFERAT ER UDSENDT 

 

DELTAGERE: ANETTE POULSEN, PETER BACH-NIELSEN, KIRSTEN BUNDGAARD, NAUJA MAY FLEISCHER, BODIL VIBE RASMUSSEN, HELEN CONWAY-

BLAKE, JENS LASSEN, TRINE BUUS KARLSEN, SANNE LAURIDSEN, PER JENSEN, JANE KALLESTRUP, TINE ENKELUND 

AFBUD FRA: CLAUS BJARNE CHRISTENSEN, BIRTE RERUP, JAN SEJERSDAHL KIRKEGAARD, ALI NUUR, KNUD MATHIESEN 

 DAGSORDENS-

PUNKT 

BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsor-

den og referat. 

Bilag Godkendt uden bemærkninger. 
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TIL DRØFTELSE 

2.1 

Kl. 18.30 – 

18.40 

Høringssvar vedr. sports- og 

fritidspolitik 2018-21 

Høringsmateriale vedlagt – bilag 2.1.1 

Modtaget 13.9.2017 – høringsfrist 12.10. kl. 12.00 

Det blev aftalt, at sekretariatet udarbejder et høringssvar, der bakker 

op om mål og visioner for politikken samt påpeger, at der er behov for 

indsatser, der understøtter initiativer, der har til formål at sætte lokale 

aktiviteter for mennesker med handicap i gang. Et eksempel herpå er et 

initiativ, der er iværksat i Tilst indenfor sport. Det er vigtigt med en ind-

sats i forhold til både fysisk og psykisk tilgængelighed for alle alders-

grupper i forhold til alle aktiviteter inden for politikkens område. 
 

2.2  

Kl. 18.40 -

18. 50 

 

Høringssvar vedr. byrådsind-

stilling vedr. anlægsbevilling til 

Generationernes Hus  

Høringsmateriale eftersendes. Indstillingen om anlægsbevilling blev drøftet og taget til efterretning. 

 

 

 

TIL ORIENTERING 

3.1 

Kl. 18.50 – 

19.10 

Nyt fra organisationer, forvalt-

ninger og politikere. • Brev fra Dansk Blindesamfund Østjylland til 

Rådmand for Teknik og Miljø samt øvrige by-

rådsmedlemmer (bilag 3.1.1) 

• Vejledning til kommuner fra Det centrale 

Handicapråd om offentlige myndigheders bil-

ledpolitik (bilag 3.1.2) 

• Henvendelse fra Parasport Danmark om den 

landsdækkende rekrutteringskampagne: 

HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE! (bilag 3.1.3) 

Disse punkter var orienteringspunkter. 

 

 

Til bilag 3.1.2: Sekretariatet har videresendt denne vejledning om of-

fentlige myndigheders billedpolitik til relevante samarbejdspartnere i 

Aarhus Kommune (web-redaktører, gruppen omkring employer bran-

ding/stillingsopslag og til styregruppen for kommunikation). 

 
 

 



 3 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4.1 

Kl. 19.10 – 

19.25 

 

Næste møde 
23. oktober:  

• Temadrøftelse om magtanvendelse 

v/Kirsten Bundgaard og Jan Kirkegaard 

• Drøftelse af førtidspension til mennesker 

med udviklingshæmning v/Jesper Bork 

og Ulla Lomholt Istrup 

Bilag 4.1.1: Udkast til program 

November: 

• Misbrug af handicapparkeringspladser 

Kirsten Bundgaard planlægger at emnet bliver foldet lidt mere ud på mø-

det, så man bliver klogere på, hvad der er ens og hvilke forskellige mu-

ligheder der er for børn/voksne – skole/socialområdet. 

 

Næste gang (oktober) orientering om bevillinger fra Tilgængeligheds-

puljen v/Jane Kallestrup 

 

 

 

 

EVENTUELT 

 Eventuelt 
-  Jens Lassen orienterede om situationen på fritvalgsområdet for hjem-

mehjælp. Siden april har der kun været en leverandør, hvilket er uhold-

bart. MSO ønsker flere at vælge imellem. De private leverandører, der 

kan leve op til kvalitetsstandarder afregnes til samme pris som den 

kommunale løsning for at sikre fastholdelse af den nuværende leveran-

dør. Der foretages nyt udbud.  

Nauja Fleischer:  Har et ønske om, at der indarbejdes tekst om uddan-

nelse af personer med funktionsnedsættelse i de beskæftigelses- og ud-

dannelsesklausul, der er i de kommunale udbud. Emnet bliver behand-

let på møde i økonomiudvalget den 3. oktober. 



 4 

 

Nauja bemærkede endvidere, at hendes ønske om drøftelse af special-

undervisning skyldes en generel interesse for området, og ikke person-

sager. 

 

Trine Buus Karlsen: Forslag om at organisationerne ligesom embeds-

værket inviteres til at holde oplæg på Handicaprådets møder, så deres 

synspunkter bliver fremført. Hertil supplerede Peter Bach Nielsen med 

et forslag om, at der - når det nye handicapråd er nedsat - arrangeres et 

heldagsmøde en lørdag, hvor man går i dybden med forskellige pro-

blemstillinger fra organisationerne. 

5. 

Kl. 19.25 – 

19.30 

Evaluering af dagens møde 

v/Anette Poulsen - Hvordan er mødet forløbet? Der var tilfredshed med både fællesmødet med Ældrerådet og det ordi-

nære Handicaprådsmøde. Der har været en rar og behagelig tone i drøf-

telsen af emnerne på et generelt plan. Oplæggene var gode, spændende 

og relevante – og det var god stil at afslutte med bifald til oplægshol-

derne.  


