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1   Godkendelse af dagsorden og referat 
 Dagsorden og referat blev godkendt. 

 
2   Orientering om Handicaprådets budget m.m. v/Sekretariatet 
 Tine Enkelund orienterede om Handicaprådets budget. Budgettet er på i alt 81.000 kr. 

pr. år, som blandt andet skal bruges på mødeafholdelse, eksterne oplægsholdere og 
diæter.  

Efter ønske fra rådet udarbejder sekretariatet en præcisering af, hvad diæter og 
kørselsgodtgørelse dækker.  
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3   Opfølgning og prioritering af målhierarkier i den ny Handicappolitik 

  
3.1   Opsamling på temamødet i Handicaprådet den 15. maj og mødet med Magistraten 
den 22. maj samt mødet med Lotte Henriksen, formand for styregruppen v/Finn Amby 

Finn Amby orienterede om temadrøftelsen i handicaprådet, mødet med Magistraten og 
planlægningsmødet med Lotte Henriksen.  

På temadrøftelsen 15. maj arbejdede rådet med handicappolitikken. Der blev 
brainstormet i grupper og arbejdet med vigtige emner til handicappolitikken og med 
afsæt i virksomhedsmodellen arbejdede grupperne med at opsætte effektmål for 

udvalgte emner.  
På mødet med magistraten orienterede Jakob Bundsgård om de kommende besparelser, 

og Handicaprådet pointerede vigtigheden i at de blev tidligt involveret. 
På mødet med Lotte Henriksen, som er formand for Styregruppen for handicappolitikken, 
blev processen med arbejdet med handicappolitikken drøftet. Styregruppen bestå af Finn 

Amby, Nina Rasmussen og Peter Bach-Nielsen som seniorbrugere og Jens Lassen, Lene 
Hartig Danielsen og Jan Kirkegaard som seniorleverandører. Handicaprådet kommer til at 

fungere som følgegruppe. Arbejdet skal munde ud i en ny handicappolitik godkendt af 
byrådet i starten af 2019. Første møde i styregruppen finder sted i slutningen af august.  
 

3.2   Præsentation af et udspil til en strukturering af fokusområder 
Jane Kallestrup introducerede processen for gruppedrøftelserne, hvor grupperne skulle 

forholde sig til de temaer og fokusområder, der blev drøftet på temadrøftelsen d. 15. 
maj. Rådet blev delt i to grupper, og hver gruppe skulle se på, om der manglede temaer 
eller om nogle temaer kunne slås sammen, om der manglede fokusområder samt 

prioritere temaerne i vigtigst, mindre vigtig og mindst vigtig. 
 

3.3   Gruppedrøftelser 
Begge gruppe synes, der manglede et tema, der hed bolig/boformer.  

 
4   Pause m. spisning 
  

5   Høring Værdighedspolitik  
 Der var enighed om, at man ikke kunne være uenig i indholdet i værdighedspolitikken, 

men at der manglede noget mere handlingsorienteret.  
Formandskabet og sekretariatet udarbejder et høringssvar.  
 

6   Orientering om tilgængelighedsprojekter v/Jane Kallestrup 
 Jane Kallestrup fortalte om to projekter, som har fået penge fra tilgængelighedspuljen. 

Det ene projekt er en badebro ved Moesgaard strand og det andet en fiskebro ved 
Søskovvej i Brabrand.  
   

7   Orientering om ny transportordning for blinde og stærkt svagsynede v/Jens 
Lassen 

 Jens Lassen fortalte, at der pr 1. juli bliver indført en udvidelse af handicapkørslen, som 
indebærer, at mennesker med synshandicap også får mulighed for at bruge ordningen. 



Side 3 

Man skal have et syn på 10% eller mindre, og det er tilladt at tage sin førerhund med.  
Center for syn og hjælpemidler, som administrerer ordningen, har allerede modtaget 

mange henvendelser.  
  
8   Orientering om besparelser i Aarhus Kommune v/økonomidirektør Peter 

Pedersen 
 Peter Pedersen fortalte om de kommende besparelser. Der er fokus på at finde løsninger 

som effektiviserer uden det går ud over serviceniveauet.  
Der udarbejdes et katalog med besparelsesforslag, som sendes til byrådet. Efter 20. 
august bliver der åbnet for offentlig høring forud for budgetforhandlingerne.  

 
9   Orientering om ny evaluering af kørselsordning v/økonomidirektør Peter 

Pedersen 
 Rambøll har udarbejdet en evaluering af kørselsordningen. 950 personer har deltaget, 
hvilket er en svarprocent på 63%. Evalueringen viser generelt, at det er begyndt at gå 

bedre. 
 

10   Høring Aarhusiansk Diabeteshandleplan v/Hanne Linnemann  
 Der er blevet udarbejdet en National Diabetesplan. Det har inspireret til at lave en 
Aarhusiansk Diabeteshandleplan. Målet med handleplanen er at forebygge og tage hånd 

om den syge med et 0-100 års perspektiv. Handleplanen bliver behandlet i byrådet i 
august og kommer i høring inden sommerferien.  

 
11   Eventuelt 
 Birte Rerup udtrykte et ønske om at komme ud af rådhuset samt efterspurgte 

orienteringer om, hvad der sker omkring Aarhus Ø og tilgængelighed. 
Der bliver også påmindet om at rådet lovede hinanden at være mere modige i forhold til 

at skabe en tydeligere profil.   
 

12   Evaluering af dagens møde   
 Generelt har det været et godt møde. Det bliver dog givet udtryk for, at der er for 
mange punkter på dagsordenen, så det ikke er muligt at gå dybt nok ned i hvert punkt.  

 
 


