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Bemærk: Gæster: Hanne Linnemann, Hanne Johansen, Peter Simonsen

1   Godkendelse af dagsorden og referat (17.00-17.05)
Ingen bemærkninger. 

2   Orientering om Sundhedsaftale 2019-22 og kommunens udkast til 
høringssvar v/Hanne Linnemann (17.05-17.30)
Hanne Linnemann orienterede om Sundhedsaftalen 2019-2022, som er et første udkast 
til den samlede sundhedsaftale. Sundhedsaftalen indgås hvert 4. år og indeholder fælles 
visioner, målsætninger og bærende principper for samarbejdet mellem regionen og de 19 
kommuner der indgår aftalen. I sundhedsaftalen vil der blive lagt vægt på tre forskellige 
områder, som tidligere ikke har været prioriterede:
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 Forebyggelsesområdet 
 Sammen om ældre borgere
 Psykiatrien

Det forventes, at høringssvaret kommer i politisk behandling senest medio juni 2019, 
hvor Handicaprådet har mulighed for at komme med input. Sundhedsaftalen træder i 
kraft d. 1. juli 2019. 

I kommunens samlede høringssvar gives forslag om at tænke bredere på visse områder 
end det er fremlagt i materialet - fx borgere med diabetes og kroniske lungesygdomme, 
fordi der for disse grupper sker en opgaveflytning fra hospitaler ud i kommuner og 
praktiserende læger. Man vil endvidere gøre opmærksom på de økonomiske vilkår. 
Praktiserende læger er ikke aftaleparter i sundhedsaftalen, hvilket er åbenlyst 
uhensigtsmæssigt ift. det nære sundhedsvæsen. Det aktuelle regeringsudspil på 
sundhedsområdet skaber usikkerhed om, hvad der kommer til at blive udmøntet i 
sundhedsaftalen. 

Handicaprådet bakker op om de fremførte synspunkter, men rejser desuden bekymring 
ift. det nære sundhedsvæsen og hvem der i sidste ende kommer til at behandle 
borgerne. Mange borgere med handicap har komplekse sygdomsforløb som det nære 
sundhedsvæsen ikke nødvendigvis har kompetencerne til at håndtere. Nina Rasmussen 
bemærkede, at antallet af henvisninger og visitationer til BUC, ikke nødvendigvis er en 
indikator på om trivsel og mental sundhed hos børn og unge er forbedret. 

3   Orientering om Boligplan 2019 v/Hanne Johansen (17.30-17.45)
Hanne Johansen orienterede om boligplanen, der opdateres hvert andet år. Seneste 
opdatering fra 2017 forudså efterspørgsel på plejeboliger - på 5 år bliver behovet 130 
boliger og 10 år 380 boliger. De resterende 250 boliger er ikke finansieret i boligplanen 
2017. Man har analyseret, hvilket behov der er for korttidspladser (ca. 39 pladser), og 
arbejder ud fra et nærhedsprincip til tidligere boligs lokalområde.

Der er ingen planer om at bygge nye ældreboliger udover boliger i Generationernes Hus 
på Aarhus Ø, men der er planer om at modernisere gamle ældreboliger, der vurderes 
uegnede i deres nuværende stand. 

Boligplanen er opdelt i to dele, hvor boligpolitikken beskriver de generelle principper og 
værdier, mens boligplanen er en konkret udmøntning ift. pladser, byggeri og økonomi. 
Det forventes, at boligplanen kommer til byrådets behandling i april 2019. 

Rådet spurgte om tilgængeligheden er indtænkt i politikken og om der sker en 
tilgængelighedsrevision. Hanne Johansen pointerede, at der er fokus på tilgængelighed i 
byggeprocessen, men i forhold til revisionen vil hun undersøge processen og vende 
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tilbage til Rådet. Efterfølgende har Hanne Johansen sendt en opfølgende mail som 
vedlægges dette referat.

4   Præsentation af handleplan fra arbejdsgruppen for Tilgængelighedsby 2020 
v/Mette Bjerre (17.45-18.00)
Mette Bjerre orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen for Tilgængelighedsby 2020. 
Arbejdsgruppen har låst fast to fokusområder: 

 Aarhus som fodgængervenlig by, hvor hensigten er at lave en tilgængelig rute i 
byen som alle kan færdes på. På Frederiks Allé er der mange problemstillinger ift. 
fodgængervenligheden, hvorfor Frederiks Allé er udvalgt som case med 
projektleder Lars Clausen i spidsen. 

 Fuld tilgængelighed på kommunens hjemmeside med fokus på borgerindgangen 
og borgerservicefunktionerne. Der er forslag om at bruge 600.000 kr. fra 
tilgængelighedspuljen til projektet, med Borgerservice som ansvarlig for projektet.  

Mette Bjerre oplyste, at det ikke er besluttet om Aarhus skal søge om at blive 
Tilgængelighedsby 2020 – det skal gøres kun hvis det giver mening og der er reel chance 
at blive det. Der kommer først en afklaring om et par måneder. Rådet er positivt 
indstillet over for de to fokusområder som arbejdsgruppen arbejder med.

5   Oplæg om forslag til indretning af gågade-arealer i Midtbyen v/Peter 
Simonsen (18.00-18.15)
Peter Simonsen orienterede om de overordnede principper for indretning af gågade-
arealerne i Aarhus Midtby. Principperne er udarbejdede af Magistratsafdelingen for 
Teknik og Miljø i samarbejde med bl.a. Dansk blindesamfund, kørestolsbrugere m.fl. 
Peter Simonsens ønskede en formel skrivelse fra Rådet om opbakning ift. at få 
principperne indført. Den skriftlige opbakning samt oplæg vedlægges dette referat. 

6   Spisepause (18.15-18.40)
     
7   Drøftelse af temaer til fællesmødet med Teknisk Udvalg v/alle (18.40-18.55)
Rådet mener, at der er behov for at etablere et system, der forhindrer grundlæggende 
fejl og mangler ift. tilgængelighed ved byggeprojekter. Der ønskes drøftelser med 
Teknisk Udvalg vedr. evt. etablering af et advisory board, en beskrivelse af 
standardløsninger ved byggeriprojekter samt revision af projekter. 

Det er Rådets vurdering, at der er brug for politisk opbakning samt input til, hvordan 
samarbejdet omkring byggerier kan fungere på en måde, hvor parterne kan være til 
hjælp for hinanden og forvaltningen.

Nina Rasmussen havde en bemærkning om, at der generelt mangler opmærksomhed på 
kognitive handicap og tilgængeligheds revision ift. det.
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8   Drøftelse af møder med byrådspolitikere (magistraten, borgmester, 
rådmænd) (18.55-19.10)
Mødet med Borgmesteren er planlagt til den 25. marts kl. 15-16 og mødet med 
Magistraten vedr. budget er fastsat til den 27. maj.

Der blev drøftet hvorvidt, Handicaprådet skal mødes med de forskellige rådmænd 
enkeltvis eller til et fællesmøde. Finn Amby foreslog et fællesmøde med magistraten som 
koncentrerer sig omkring budget, da det ligger midt i budgetplanlægningsprocessen. Det 
har været Handicaprådets ønske at blive inddraget så tidligt som muligt i 
budgetteringsprocessen inden budgetforslaget fremlægges i byrådet. Alt afhængigt af, 
hvor langt handicappolitikken er i processen, kan den eventuelt komme med på 
dagsordenen. 

Det besluttes, at formandskabet udarbejder et konkret forslag til emner/møder inden 
næste møde i Handicaprådet.  

9   Eventuelt (19.10-19.20)
Efter ønske om at afholde et møde på Aarhus Ø, arbejder sekretariatet på at finde en 
dato til foråret. 

10   Evaluering af dagens møde (19.20-19.30)
Enighed om at der var fine drøftelser og fremlæggelse af gode synspunkter. 


