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Sted: 

Moesgaard  

Museum 

17:00-19:30 

Lokale 201 

 

HANDICAPRA DSMØDE DEN 16. MARTS 2016 
Deltagere: 

Anette Poulsen(AP), Knud N. Mathiesen(KM), Ali Nuur(AN),), Birte Rerup(BR), Bodil Vibe Rasmussen(BVR), Jørgen Bak(JB), Jens Lassen(JL), 

Claus Bjarne Christensen(CBC), Marianne Banner(MB), Carsten Wulff Hansen(CWH), Lotte Fensbo (LF – suppleant for Jan Kirkegaard), Per Jen-

sen(PJ), Jane Kallestrup (JK), Lone Appel Nørskov(LA), Cathrine Hedegård(CH) 

Afbud: 

Peter Bach-Nielsen(PBN), Trine Buus Karlsen(TBK), Helen Conway-Blake(HCB), Jan Kirkegaard(JK), 

Gæster: 

 

Kl. 17:00 – 18:00 Rundvisning på Moesgaard Museum med fokus på tilgængelighed samt en overordnet introduktion til museets faste udstillinger. 

Guide: Jakob Fink 

Kl. 18:00 – 18:30 

Lokale 201 

Dialog med museets driftsleder, Svend Erik Jensen. 

Handicaprådet kommenterede på tilgængeligheden på museet, og kom med deres forslag til, hvor tilgængeligheden kan forbedres. 

Kl. 17:00 – 19:30 
 

DAGSORDENSPUNKT 

 

BAGGRUND/PROBLEMSTILLING 

 

KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsorden og referat Bilag 1.1.1 Referat møde d. 25. februar Dagsorden og referatet blev godkendt. 
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TIL DRØFTELSE 

2.1 Principper for udarbejdelse af hørings-

svar 

Bilag 2.1.1 Principper for udarbejdelse af hørings-

svar 

Bilag 2.1.2. Forretningsorden 

PJ fortalte om udgangspunktet for processen 

omkring udarbejdelse af høringssvar, herun-

der bl.a. tidsfrister, dialog, afbalancering af for-

skellige synspunkter og hvilke aspekter i ind-

stillingen, der har relevans for Handicaprådet. 

AP tilføjede, at Handicaprådet skal være mere 

skarpe på, at få konkretiseret hvilke dele af 

indstillingen de skal forholde sig specifikt til, i 

forhold til at kommentere og rådgive. 

KM foreslog, at ved korte høringsfrister, kan 

formandskabet, udarbejde et udkast til hø-

ringssvar, ud fra indsendte kommentarer fra 

medlemmerne, som så efterfølgende bliver 

drøftet på Handicaprådsmødet. 

Der var uenighed blandt medlemmerne om, 

hvorvidt der skal være enighed i Handicaprå-

det omkring holdningen/udtalelsen til en ind-

stilling. BVR gav udtryk for, at der bør være 

plads til mindretals udtalelser. 

AP pointerede, at Byrådsmedlemmerne brin-

ger Handicaprådets holdninger med videre i 

det politiske system. 

Det blev besluttet, at formandsskabet drøfter 

proceduren for udarbejdelse af høringssvar, 

herunder forslaget omkring udarbejdelse af et 
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udkast til høringssvar, inden Handicapråds-

mødet. 

Vedrørende modtagelse af gæsterne, som skal 

holde oplæg omkring indstillingerne, var der 

enighed om, at det skal gøres pænt og ordent-

ligt. Hertil blev det pointeret, at gæsterne skal 

være de rette i forhold til emnet, samtidig med 

at Rådet skal blive bedre til at skelne mellem 

budbringere og ledere, for at det bliver en or-

dentlig og konstruktiv dialog. 

PJ pointerede, at, hvis Handicaprådet ikke har 

været tilfredse med forhold omkring en ind-

stilling, kan Rådet altid rette henvendelse til 

den pågældende Rådmand. 

Afsluttende blev det pointeret, at Handicaprå-

dets funktion er at anbefale og rådgive. Hvis 

det er nødvendigt med en mere kritisk diskus-

sion af f.eks. mere generelle problemstillinger, 

er det vigtigt at det bliver rettet mod den på-

gældende Rådmand eller direktør. 

2.2 Høring vedr. forslag om at flytte fritidstil-

buddet for 4. klasse til FU samt alterna-

tive besparelser for 17 mio. kr. 

Høringsfrist d. 6. april 

Udsendt d. 8. marts 

Bilag 2.2.1 Høringsbrev 

Bilag 2.2.2 Forslag til alternative besparelser 

Bilag 2.2.3 4. klasse flyttes til FU 

LF introducerede kort spareforslaget, bl.a. om-

kring tidligere klubstart. 

MB udtrykte bekymring omkring børn med di-

agnoser i almindelige skoleklasser. De har be-

hov for de tætte og trygge rammer, som der er 

i SFO. Rådet var enige og AP tilføjede, at hvis 

alle børn skal behandles lige, skal de måske be-

handles forskelligt, da nogle har særlige be-

hov. 
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Rådet håber og opfordrer til, at der tages hen-

syn til børn med særlige behov. Dette indgår i 

det forslag til høringssvar, der udarbejdes. 

2.3 Opfølgning på ”Gentænk Handicapområ-

det for voksne” v/Carsten Wulff Hansen 

 CWH fortalte om arrangementet ”Gentænk 

handicapområdet for voksne”, som blev af-

holdt d. 7. marts. Temaerne var tillid, det gode 

liv, tilbud og metoder. 

CWH opfordrede medlemmerne til at melde 

sig til de arbejdsgrupper, som skal komme 

med gode forslag til, hvad der kan gøres. 

Medlemmerne roste initiativet.  

2.4 Opfølgning på mødet med Teknisk Udvalg Bilag 2.4.1 Opsamling på dialogmøde 25 januar 

med Teknisk Udvalg 

Næste møde med Teknisk Udvalg skal arran-

geres af Handicaprådet. 

Der var et ønske fra medlemmerne om, at 

gruppearbejdet skal gøres anderledes og mere 

målrettet handicaprelevante problemstillin-

ger.  

Det blev besluttet, at der arbejdes videre med 

planlægningen efter sommerferien. 

2.5 Evaluering af gå-hjem-mødet Bilag 2.5.1 Erfaringer fra gå-hjem-møde Der var en positiv tilbagemelding på mødet. 

Det havde været et godt arrangement, hvor 

der var stor imødekommenhed, 

2.6 Evaluering af mødet med Ældrerådet Bilag 2.6.1 Referat fra mødet mellem Ældrerådet Ingen bemærkninger. 
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TIL ORIENTERING 

3.1 Nyt fra organisationer, forvaltninger og 

politikere 

 Intet nyt. 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4.1 Næste møde   

EVENTUELT 

5.1 Eventuelt Bilag 5.1.1 Årsplan 2016 

Bilag 5.1.2 Årshjul 2016 

BR fortalte, at hun er blevet inviteret til det før-

ste møde i styregruppen for DokkX. 

 


