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Værelse 398 

Tid: kl.17:00 

– 19:30 

REFERAT HANDICAPRA DSMØDE DEN 9. marts 2017 

Deltagere: Anette Poulsen (AP), Knud Mathiesen (KM), Peter Bach-Nielsen (PBN), 

Claus Bjarne Christensen (CBC), Kirsten Bundgaard (KB), Helen Conway-Blake 

(HCB), Jens Lassen (JL), Birte Rerup (BR), Jan Sejersdahl Kirkegaard (JSK), Trine 

Buus Karlsen (TBK), Nauja May Fleischer (NMF), Bodil Vibe Rasmussen (BVB), Per 

Jensen (PJ) og Jane Kallestrup (JK)  

Afbud:  Ali Nuur (AN), Jørgen Bak (JB) og Marianne Banner (MB)  

Gæster: Stinne Skammelsen (SK), Tina Cecilie Petersen (TCP), Mette Soelberg 

(MS)og Ivan Kjær Lauridsen (IKL) 
 

 DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsorden og 

referat  

Bilag. Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Vi vil gerne have at for-

retningsordenen overholdes og at dagsordenen med bilag udsendes 

senest 5 hverdage inden mødet (BR). PJ beklagede den sene udsen-
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delse og lovede at sekretariatet i fremtiden vil bestræbe sig på at over-

holde tidsfristen. Ved mange bilag skal de udsendes af flere omgange, 

da medlemmer med private e-mails ikke kan modtage så store data-

mængder på en gang. (PBN) 
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TIL DRØFTELSE/ORIENTERING 

2.1 

 

kl. 17. 05 – 

18.00 

Opfølgning på temamøde om 

interessevaretagelse i Handi-

caprådet v/Stinne Skammelsen 

Bilag  

 

Stinne startede med at lave en opsummering af de tre oplæg fra sidste 

møde. Sekretariatet har lavet et udkast til pejlemærker. Pejlemærkerne 

blev drøftet i grupper, hvor der kom input til det videre arbejde omkring 

at udvælge rådets fremadrettede pejlemærker og få dem konkretiseret. 

Sekretariatet laver en opsamling på de to gruppers arbejde og vil i sam-

arbejde med formandskabet lave et oplæg til fremlæggelse på næste 

Handicaprådsmøde.  

2.2 

Kl. 18.00 – 

18.10 

Høring: 

Demenshandleplan 

Bilag 

Orientering v/ Tina Cecilie Petersen fra MSO om visi-

onen bag planen, arbejdet med at implementere pla-

nen samt hvilke bemærkninger Ældrerådet er kom-

met med. 

 

Tina Cecilie Petersen gennemgik kort hvad ældrerådet havde haft af be-

mærkninger til demensplanen.  Ældrerådet vil desuden gerne inddrages 

i aktivitetsplanen. Socialforvaltningen har påpeget vigtigheden af en-

kelte punkter i demensplanen samt udtrykt ønske om samarbejde frem-

adrettet. 

Det blev vedtaget, at handicaprådet laver et høringssvar, som støtter op 

omkring Ældrerådets høringssvar.  

2.3 

Kl. 18.10 – 

18.30 

Orientering om arbejdet med 

Handicap og Innovation 

Bilag 

Orientering v/Mette Soelberg fra MSO om arbejdet 

med Handicap og Innovation. 

Mette Soelberg beskrev baggrunden for indsatsen samt hvilke indsatser, 

som MSO skal arbejde videre med. Mettes oplæg var udsendt på forhånd 

sammen med dagsordene.  Mette inviterede generelt handicaprådet til 

et tættere samarbejde omkring indsatserne. MSO ønsker at lave et advi-

sory board som skal støtte op om projektet Pit-shop.  Peter Bach-Niel-

sen meldte sig som repræsentant for Handicaprådet. 

2.4 

Kl. 18.30 – 

18.35 

Høring vedr. udbud af høretek-

niske hjælpemidler 

Bilag 

Der udarbejdes et udkast til høringssvar, som efter-

sendes. 

Der var opbakning fra hele Handicaprådet til det udarbejdede udkast til 

høringssvar, som er lavet på baggrund af kommentarer fra Sanne Lau-

ridsen.  
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Høringsfrist 10. marts kl. 12.00 

2.5 

Kl. 18.35- 

18.45 

Valg af repræsentanter til føl-

gegruppe for Kørselskontoret  

 

Borgmesterens Afdeling ønsker at etablere en følge-

gruppe for Kørselskontoret bestående af repræsen-

tanter fra Handicaprådet samt medlemmer af skole-

bestyrelser v/Per Jensen 

Stadsdirektøren sætter sig for bordenden af en ny følgegruppe for Kør-

selskontoret. Som repræsentant fra Handicaprådet blev Nauja May Flei-

scher valgt. Såfremt der er en repræsentant mere fra Handicaporganisa-

tionerne der ønsker at deltage, så skal dette meldes tilbage til Per Jen-

sen. 

2.6. 

Kl. 18.45- 

18.50 

Spørgeskemaundersøgelse:  

Digitalisering og kommunal ser-

vice for grupper med særlige ud-

fordringer 

Institut for Menneskerettigheder har bedt om besva-

relse af en spørgeskemaundersøgelse, der har til for-

mål at få viden om, hvordan kommunerne sikrer 

særligt udfordrede grupper adgang til den offentlige 

service i de tilfælde, hvor de obligatoriske digitale 

selvbetjeningsløsninger er svære eller slet ikke kan 

bruges af borgerne.  

 

Det blev aftalt at Kirsten og Jørgen i fællesskab besvarer spørgeskemaet. 

Per Jensen sender link. 

2.7 

Kl. 18.50 – 

18.55 

Orientering om ”borgerdreven 

visitation af hjælpemidler” v/ 

Ivan Kjær Lauridsen 

Bilag IKL gennemgik ideen bag bussen og borgerdreven visitation. Bussen er 

paragraffri zone og det er muligt at låne forskellige hjælpemidler i bussen. 

Busplanene vedhæftes referatet men der tages dog forbehold for eventu-

elle ændringer. 

2.8 

Kl. 18.55 -

19.00 

Orientering om ny kontrakt på 

hjælpemidler v/Ivan Kjær Lau-

ridsen 

Bilag Ivan Kjær Lauridsen orienterede om ny kontrakt på hjælpemidler. IKL´s 

oplæg er vedhæftet referatet – men kort fortalte han:  

1. Hjælpemiddelcenteret vil blive åbnet mere for borgerne, og der vil blive 

arbejdet mere intenst med mulighed for selvafhentning og selvaflevering. 

2. Der vil blive arbejdet på at gøre arbejdsgangene i forbindelse med re-

parationer så enkle som muligt, og hvor det undersøges i hvilket omfang, 

man kan lade borger bestille selv ved anvendelse af tro og love erklærin-

ger. (dette vil skulle aftales med visitationen) 
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3. Principielt bliver det muligt med det nye udbud at levere hjælpemidler 

24-7-365. Selvfølgeligt er leveringsprisen en anden lørdag aften end tirs-

dag formiddag, - hvorfor visitation til disse leveringer vil skulle drøftes. 

Der er udelukkende tale om levering af hjælpemidler, hvor der ligger en 

bevilling. Tidsfristerne for visitation følger standarderne i ”Sammen om 

et bedre liv”. 

Der arbejdes på en dialogform, som inddrager både handicapråd og æld-

reråd mere direkte i samarbejdet med driftsoperatøren, hvilket også vil 

være oplagt, når da udbudsperioden nu er løbende. 

PBN ønsker større fokus på service log bog og servicering på de forskelige 

hjælpemidler. Det bør være borgernes ret at kunne bestille reparationer 

på kommunens vegne. IKL lovede at tage dette punkt med ind i kontrakt-

forhandlingerne og kvalitetsstandarderne. PBN udtrykte underen over, at 

der ikke før er fulgt op på det møde han selv deltog i 2015, han udtrykte 

ligeledes skepsis over for/advarede mod at man jf. den givne orientering 

omkring licitationen, tilsyneladende har antaget et bud, hvor man efter-

følgende skal forhandle prisen.   

BR deltog i mødet 28. februar kl. 14-15 vedr. Center for Frihedsteknologi 

indgåelse af en ny kontrakt på hjælpemiddeldrift. Fra Handicaprådet del-

tog BR og 3 fra Ældrerådet. 

BR opfordrede flere fra rådet, at deltage i disse møder. 

2.9 

Kl. 19.00– 

19.15 

Orientering om endeligt forslag 

for ”Voksenhandicap gen-

tænkt” v/Kirsten Bundgaard 

Bilag Der har været gennemført en åben høringsproces omkring Voksenhandi-

cap Gentænkt. 

Som en del af høringsprocessen har der i januar 2017 været gennemført 

dialoger med udvalgte handicapforeninger, faglige organisationer og 

medarbejdere og ledere i Voksenhandicap. 
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Der indkom i alt 68 høringssvar. Det har glædet Thomas Medom, at der 

har været stor interesse og engagement i forhold til det gentænkte Vok-

senhandicap. Rådmanden har gennemlæst alle høringssvarende grundigt, 

taget essensen ud og besluttet at ændre forslaget på følgende områder: 

·         Ledsageorden forbliver samlet og er bydækkende.  

·         Den del af autimesområdet der var foreslået flyttet (bostøtten) for-

bliver i Voksenhandicap.  Høringssvarene peger på, at området kan ud-

vikles gennem endnu bedre samarbejde med jobcenter og indsatsen på 

psykiatri og misbrugsområdet i Socialforvaltningen. 

·         Senhjerneskadeområdet forbliver i en samlet enhed i Borgecenter 

Midtby. Den gode kvalitet i indsatsen bliver på den måde bevaret og der 

vil være et godt udgangspunkt for udvikling af området. 

·         Som en naturlig følge af, at bostøtten til autister for bliver i Voksen-

handicap og knyttes til Borgercenter Midtby, og at bostøtten til senhjer-

neskadede forbliver samlet og ligeledes knyttet til Midtbyen, samles hele 

bostøtten til autister, senhjerneskadede og udviklingshæmning i Borger-

center Midtbyen. 

·         Den fremtidige organisering er gældende fra 1. maj 2017.  

De tværgående specialiseringer skal udvikles løbende. Specialet om Ud-

viklingshæmning skal forankres og løftes op. 

Den samlede fortælling om Voksenhandicap – herunder tegningen af for-

tællingen – opdateres og der iværksættes en plan for implementering der 

løbet over en 2-årig periode i første omgang. Implementeringsplanen 

rummer fem hovedspor – Udvikling, Organisation, Styring, Drift, Borger-

kontakt. I planen er besluttet at der skal nedsættes et Advisory Board med 

repræsentanter fra udvalgte handicaporganisationer, Faglige organisati-

oner og Handicaprådet. 
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Desuden vil der blive givet løbede status på implementeringen til Handi-

caprådet. 

2.10. 

Kl. 19.15-

19.20 

Orientering om møde med 

Midttrafik 

v/Marianne Banner/Per Jensen PJ og MB har haft møde med Midttrafik omkring løsning af problemet om-

kring at visse grupper af mennesker med kognitive udfordringer har pro-

blemer med at bruge rejsekortet. For de personer som bor på en institu-

tion er der i dag den løsning, at personalet kan gå ind på nettet og printe 

en billet ud. For personer, som ikke er tilknyttet en institution, er der ikke 

fundet en løsning. Midttraffik arbejder sammen med de andre trafikleve-

randører på at finde en løsning på landsplan. Man forventer at der findes 

en løsning i løbet af 1-2 år. 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

3.1 

Kl. 19.20 – 

19.25 

Næste møde 6. april  Orientering om etablering af et ungenetværk v/John 

Liholm 

Information om periode for bemærkninger til Ram-

meaftale 2018 i lokale udvalg og handicapråd v/soci-

alchef Lotte Henriksen 

 

MSB’s svar til på Helen Conway-Blakes spørgsmål 

vedr. tildeling af førtidspension til mennesker med 

handicap 

  

  

 

EVENTUELT 
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4.1 

Kl. 19.25 – 

19.30 

Eventuelt  Orientering fra Birte omkring konstruktiv møde med Borgerservice om-

kring sikring af tilgængeligheden ved det næste valg. 

Kirsten orienterede om tilbagebetaling af ubegrundet opkrævning af be-

taling for pædagogisk ledsagelse under ferier og ture. 

Aarhus Kommune er klar til at betale pengene tilbage. Det vil ikke gå ud-

over budgettet for 2017, da pengene er fundet i budgettet fra 2016. 


