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Rådhuset 

Lokale     

398 

 

REFERAT FRA HANDICAPRA DSMØDE DEN 14. APRIL 2016 
Deltagere: Jørgen Bak (JB), Anette Poulsen (AP), Bodil Vibe Jørgensen (BVJ), Anni Sørensen (AS), Tove Cassøe (TS), Claus Bjarne Christensen (CBC), Jan Kirkegaard 

(JK), Carsten Wulff Hansen (CWH), Ali Nuur (AN), Knud Mathiesen (KNM), Trine Buus Karlsen (TBK), Per Jensen (PJ) og Lone Appel Nørskov (LAN) 

Afbud: Helen Conway-Blake, Jens Lassen og Birte Rerup. 

Gæster: Lene Vestervang Olsen (LVO), Grete Østergaard (GØ), og Ivan Kjær Lauridsen (IKL). 

 

Tid: 

kl.17:00 – 

19:30 

DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsorden og 

referat  

Referat d. 16. marts 2016 Referatet blev godkendt.  

Der er i dag afbud fra Jens Lassen, Birte Rerup og Helen Conway-Blake. 

Tove Cassøe deltager i stedet for Peter Bach-Nielsen og Anni Sørensen 

deltager i stedet for Marianne Banner. 

Punktet omkring parkering er skudt til næste møde, da man her har in-

viteret Rolf Habel og Finn Ravnsbæk. 

Der blev udtrykt utilfredshed med, at bilag vedr. kvalitetsstandard for 

STU er udsendt dagen før mødet. AP nævnte muligheden for at punktet 

sættes på igen.  

PJ deltager i mødet fra kl. 17.45. 
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TIL DRØFTELSE 

2.1 

Kl. 17.00 – 

17.30 

Høring vedr. Forslag til priori-

tering af RULL-midlerne v/ 

Lene Vestervang Olsen, Børn og 

Unge 

 

Høringsfrist 6. maj 

Bilag 

LVO gennemgik prioriteringskriterierne, som Børn og Unge har arbejdet 

med omkring prioriteringen af RULL-midlerne. Hun gennemgik herefter 

hvilke skoler der er blevet prioriteret og hvorfor. 

Der blev fra rådets side spurgt til om der er afsat plads til udenomsplads 

til børnene – er der standarder, som man arbejder med? LVO: Nej der fo-

religger ikke standarder for udenomsplads, men ved Samsøgadeskole bli-

ver der bygget en form for tagterrasse på skolen, hvor børnene også vil 

kunne opholde sig. 

Hvordan gentænkes byggeprocesserne – bliver der adgang for alle?  LVO: 

Når der bygges nyt, skal vi indtænke tilgængelighed. Vi gennemgår skolen 

og drøfter, hvordan gør vi det bedst.  

Indtænker man handicap, når man indkøber møbler? LVO: Der er mere 

fokus på, at børnene skal bevæge sig end på inventar. Vi tænker i, at de 

skal bevæge sig og skifte stilling i løbet af dagen. Vi tænker også i personer 

i rummene, så vi rummer de personer der er, så vi kan tilgodese alle. Vi 

skal rumme mange typer børn, også dem der har brug for at trække sig – 

det bliver der også taget hånd om. 

Det blev fra rådets side bemærket, at 2,8 kvm pr. elev i klasselokalerne – 

det er meget lidt pr. elev. Det blev fra rådets side påpeget, at inklusion er 

svært for nogle børn, og man kan håbe at der nogen steder er mere plads 

pr. barn. Den manglende mulighed for at trække sig, kan være en væ-

sentlig problem problemstilling for nogle børn.  

CBC nævnte, at man nogen steder har muligheden for at fjerne fodli-

sterne og herved aktivere sammenklappelige vægge for på denne måde 

at opnå mere plads. 
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Det blev påpeget, at lokaler og faciliteter spiller en afgørende rolle for 

specialklasser.  

Høringssvar: Rådet finder prioriteringen fornufttig ud fra de midler, der 

re til rådighed. Rådet forventer, at der i projekterne er ind tænkt tilgæn-

gelighed og plads til alle. 

Det er et opmærksomhedspunkt at der kun er på 2,8kvm pr. barn. Vær 

opmærksom på fremadrettet tænke i at der er fleksible lokaler. Vigtigt at 

man tænker i udenoms faciliteter for børn, indtænke afskærmet miljø el-

ler lignende til børn med særlige behov. 

Handicaprådet anbefaler, at man følger prognoserne for havnen, så der 

måske tænkes i en ny folkeskole på havnen eller et andet sted i Aarhus C.  

Bekymrende at nogle skoler bliver for store for nogle børn, som har sær-

lige behov. 

2.2 

(kl. 17.30 – 

18.15) 

 

Udbud på hjælpemiddeldrift – 

dialog og inddragelse v/Ivan 

Kjær Lauridsen 

I forbindelse med det igangværende udbud af hjæl-

pemiddeldrift vil IKL gerne orientere Handicaprådet 

om proces og tidsplan, og opfølgning siden sidste hø-

ring d. 20 maj 2015. 

Derudover vil IKL gerne drøfte principper for valg af 

driftsoperatør. I ældrerådet sker en tilsvarende ori-

entering og høring d. 12/4. 

(D. 20 maj 2015 var repræsentanter for ældrerådet 

og handicaprådet inviteret til en drøftelse af det på-

begyndte driftsudbud. Mødets formål var først og 

fremmest at få handicaprådets overvejelser og tan-

ker i forhold til rammerne for driftsudbuddet, blandt 

andet leveringsfrister, leveringstidspunkter og repa-

ration af hjælpemidler. Herunder hvordan rammerne 

kunne være i forhold til, at borgeren eventuelt selv 

IKL orienterede om baggrunden for, at han er på mødet i dag. 

IKL orienterede om proces og tidsplan og herudover principper for valg 

af driftsoperatør.  

Der blev spurgt til om man fra MSO´s side kun ønsker Handicaprådets 

bemærkninger i dialogfasen? Prioriteringsfasen vil man fra MSO også 

gerne have rådet med ind i. 

Det blev påpeget, at det er vigtigt med dialog også om levering og leve-

ringsfrister.  

Handicaprådet pointerede, at muligheden for selv at kunne hente eller 

aflevere hjælpemidler, ikke skal ske på bekostning af dem der ikke har 

mulighed for selv at hente eller aflevere.  
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kan komme ud på Hjælpemiddelcentret og hente, af-

levere og/eller få repareret udvalgte hjælpemidler.)  Levering i weekender vil være godt at have fokus på. Det vil være i spil 

efter udskrivning fra hospital. Der vil blive arbejdet på at optimere 

weekendsituationerne bedst muligt. 

Handicaprådet gav tilsagn om en fremadrettet dialog om emnet.  

2.3 

(kl. 18.15 – 

19.00) 

 

Kvalitetsstandarder for STU 

v/Grete Østergaard  

Opfølgning på møde den 21. januar 2016. GØ orienterede om STU – udvikling og optimering. GØ fortalte også, at 

der tidligere har været afholdt et møde omkring samme emne med inte-

resseorganisationerne.   

Kvalitetsstandarden på STU er udarbejdet for at udvikle og optimere 

STU området. Planen på området er at skabe økonomisk balance og ud-

vikle gennemsigtighed, professionalisering og ikke gå på kompromis 

med kvalitet.  

Der er blevet genforhandlet med alle store leverandører i 2015, og det 

vil løbende ske fremadrettet. Der er blevet genforhandlet partnerskabs-

aftalen med Lyngåskolen med virkning fra 2016. GØ redegjorde for ind-

holdet af den genforhandlede partnerskabsaftale.  

Der er omkring udvikling af STU arbejdet med: 

- gennemgang af retningslinjer mv. herunder også samarbejde mellem 

Beskæftigelsesforvaltningen (BF) og Socialforvaltningen (SF). 

- styrket visitation via et visitationsudvalg hvor både BF og SF deltager. 

- Samlet STU team med sagsbehandlere og vejledere arbejder sammen i 

team. Betyder at de unge kun har én sagsbehandler. 

- mere arbejdsmarkedsrettet STU 

- kvalitetsstandard 

- ydelseskatalog 

- STU hjemmeside 

GØ redegjorde for formål og indhold i kvalitetsstandard for STU.  

Der blev fra rådets side spurgt til, om alt omkring den unge vil kunne 

blive besluttet på et visitationsmøde – altså også servicelovsyder? GØ: 
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Ofte kan man besluttet det hele på et visitationsmøde, da man inden mø-

det har fået fremsendt hvad man skal fokusere på i denne sag, men der 

kan være situationer der skal undersøges nærmere. Langt de fleste sager 

besluttes uden om visitationsudvalget. 

Det vil være UU-vejlederen som tager sig af 17½ års samtalen og ikke 

STU-teamet, men de sidder organisatorisk samme sted. 

Målgruppen er opdelt i 3 grupper i kvalitetsstandarden. Dette sker som 

en sikring af gennemsigtighed og forventningsafstemning mellem UUV 

og forældre og unge som skal påbegynde en STU. 

AS mener ikke at kvalitetsstandarden lever op til loven både i forhold til 

at der foretages en målgruppeopdeling og kravet om at kunne deltage et 

bestemt antal timer. GØ mente, at kvalitetsstandarderne holder sig in-

den for lovens rammer. JB bemærkede, at ud fra hans kendskab til lov-

givningen og de principper, som lovgivningen normalt bygger på, så er 

det tvivlsom om man kan sige at loven ikke er overholdt.  

GØ mente, at kvalitetsstandarden er lavet så den lægger op til individuel 

tilpasning. Man kan godt lave individuel tilpasning og stadig væk bruge 

målgrupper.  

AS nævnte at kvalitetsstandarden godt kunne beskrive hvad den unge 

kan gøre hvis man f.eks. ikke trives i STU – dette kunne være givtigt 

både som ung og som pårørende, at man vil kunne læse dette her.  

GØ fortalte at man efter mødet med interesseorganisationerne har man 

besluttet at tage et møde med Ankerådet bl.a. omkring  

- fortolkningen af fremmødekravet.  

- Unge som uddannelsesudbydere har svært ved at rumme (også med 

1:1 støtte) – hvad gør vi for disse unge 

- Timetal – hvordan forstå reglen om 840 timer – minimumskrav 
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Det blev givet udtryk for at det er ærgerligt at Handicaprådet og Interes-

seorganisationerne ikke har fået kvalitetsstandarden til høring. GØ poin-

terede, at hvis der kommer ændringer efter sagen har været i Ankerådet, 

så vil materialet blive gennemskrevet igen.  

 

Er der en evaluering på vej? GØ sagde, at input fra dette møde og fra et 

møde med interesseorganisationerne. Vil blive taget med tilbage. 

Handicaprådet afventer svar fra Ankerådet og sætter herefter punktet 

på igen. GØ tager bemærkningerne med tilbage.  

 

2.4 

 

Tidsplan for afrapportering af 

Handicappolitikken - oriente-

ring 

Bilag LAN gennemgik tidsplanen. 

JB bemærkede, at det gerne må markeres i det nye materiale, hvor der er 

ændringer siden sidste gang 

TIL ORIENTERING  

3.1 Nyt fra organisationer, forvalt-

ninger og politikere 

 JB orienterede om afholdt årsmøde i DH. Forretningsudvalget består nu 

af 7 personer i stedet for 5 personer.  

LEV inviterer til debatturne17. maj på VIA. Emnet er handicappolitikken 

før og nu. LAN udsendes invitation. 

CBC oplyste følgende: 

Dialog om udformning af tilgængelighedsfelter og krydsninger i Aarhus 

Midtby. Handicaprådet var ude at se to kryds i Aarhus – og dialog. Ring-

gade/Randersvej – Stadion Allé/Marselisborg Boulevard. Der er virkelig 

mange ansatte i CBA, der vil vide mere om tilgængeligheds for alle – uni-

verselt design. Sagt på en anden måde – alle skal være inkluderet. 

Et citat fra referat fra dagen:  
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Der var fælles enighed om, at målet er at skabe færdselsarealer for alle. Se 

skitse fra håndbogen ”FÆRDSELSAREALER FOR ALLE – HÅND-BOG I TIL-

GÆNGELIGHED”.  

DH – DHF er overrasket over, at der indrettes ”nye” kryds, hvor tilgænge-

ligheden ikke er tilfredsstillende. Som minimum bør kryds indrettes som 

beskrevet i FFA. Derfor bør Handicaprådet gå ind i sagen,  

Kryds Carl Krebs’ Vej - Herredesvej x Paludan Müllersvej 

Kryds Nehrus Allé - Randersvej Nerups Allé x Olof Palmes Allé  

Kryds Ravnbjergsvej - Ringvej Syd x Skanderborgvej. 

Busstoppesteder blev også en del af dialogmødeet. Busstopsted for alle (til 

bussen).  

Carsten Wulff Hansen stopper som repræsentant for Sociale Forhold og 

Beskæftigelse i Handicaprådet, da han har fået nyt job. Jesper Borck fort-

sætter indtil videre. 

Pj orienterede om møde omkring tilgængelighed på Dalgasskolen. 

Der er møde den 15. november med Borgmesteren. Mødet starter kl.  

17.30. 

Temadrøftelse i juni vedr. institionsformer.  

Temadag august: prioritering og opgavevaretagelse. Temadagen er flyt-

tet til september mødet i stedet.  

Der blev givet udtryk for, at man i rådet gerne vil mere ud og se noget af 

det vi snakker om – måske noget med STU.  

Husk at invitere suppleanter til temadagene.  

JB påpegede, at lovgrundlaget skal vedlægges når der skal drøftes STU 

igen. 
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FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4.1 Næste møde  Ingen bemærkninger. 

EVENTUELT 

5.1 Eventuelt  Ingen bemærkninger. 


