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Jærgergår-

den  

Lokale 5541 

Tid: kl.17:00 

– 21:00 

REFERAT HANDICAPRA DSMØDE DEN 8. december 2016 
Deltagere: Anette Poulsen (AP), Annie Sørensen (AS), Peter Bach-Nielsen (PBN), Claus Bjarne Christensen (CBC), Kirsten Bundgaard (KB), Helen Conway-Blake 

(HCB), Jens Lassen (JL), Lotte Fensbo (LF), Jørgen Bak (JB), Knud Mathiesen (KNM), Birthe Rerup (BR), Per Jensen (PJ), Jane Kallestrup (JK) og Katrine Rasmussen. 

Afbud: Ali Nuur, Bodil Vibe Rasmussen, Trine Buus Karlsen og Lone Appel Nørskov. 

Gæster: Niels Schwartz, Anette Juhl Winther, Gitte Bjerregaard og Kirsten Bundgaard. 

 

 DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsorden og 

referat  

Bilag. Referat godkendt. 

Kommentar til dagsorden: 

MB efterspørger at få tilsendt bilag i bedre tid, da det ellers kan være 

vanskeligt at nå at forberede sig ordentligt. 
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TIL DRØFTELSE 

2.1 

 

kl. 17.00 – 

17.30 

Stigmatisering af psykisk sår-

bare mennesker med handicap. 

Borgerhenvendelse v/ drifts-

chef Niels Schwartz (Socialfor-

valtningen) 

 

Bilag 

 

Der er oprindeligt efterspurgt et oplæg, der omhandler strategier og til-

bud på området. Niels har derfor forberedt et oplæg med udgangspunkt 

i dette og ikke den borgerhenvendelse, der er bilagt dagsordenen. Bor-

gerhenvendelsen vil dog blive kommenteret i forbindelse med oplægget. 

Oplæg: 

- Vi arbejder med en recoveryorienteret tilgang. Undersøgelser 

viser, at 2/3 af alle borgere kan komme sig. 

- Vi lægger vægt på at alle borgere har potentiale og ønsker. Bor-

geren er ikke kun sin diagnose. 

- Alle medarbejdere deltager på kurser i recovery. 

- Vi arbejder på at inddrage civilsamfundet. Recovery fordrer, at 

civilsamfundet er parat til at tage imod borgerne. 

For tiden arbejdes med: 

- Åben dialog.  

- Recovery-skoler. 

- Brugerstyrede senge – man indlægger sig selv. Projekt med 

gode erfaringer. 
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Diskussion i Handicaprådet 

Brugerstyrede senge: 

PBN stiller spørgsmål ved brugerstyrede senge, og hvor udbredt fæno-

menet er, da han ikke har oplevet det i sit advokatvirke. Hvilken diag-

nose/hvilke kriterier giver rettighed til dette? 

NS svarer, at det er et projekt, der har eksisteret i fire år og omfatter 100 

borgere. De 100 borgere er patienter, der er indlagt hyppigt.  

 

Inddragelse af civilsamfundet: 

BR pointerer, at hun synes at dét at inddrage civilsamfundet bliver frem-

stillet lidt rosenrødt.  

Som eksempel kan nævnes en borger, der flytter ind i en boligforening. 

Der vil være nogle problemstillinger, som det er nødvendigt at de får 

professionel hjælp og støtte til. Det kan civilsamfundet ikke klare. Der 

skal gøres mere, inden disse mennesker kan overlades til sig selv. 

NS fortæller, at man skal hæfte sig ved, at der er en bevægelse i gang, 

som tager mange år. Der vil gå en generation eller mere inden inklusion 

er en succes. 

Der er 1800 borgere i Aarhus Kommune, der har en bostøtte.  Der er 

ganske få reelle klager over for lidt bostøtte. 

NS pointerer, at årsagen kan være, at borgeren ikke har ressourcer til at 

klage – men der opleves generel tilfredshed med bostøtte. 
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Kommentar til voksenhandicap gentænkt: 

MB udtrykker utryghed og bekymring over at autismeområdet overgår 

til NS’ område, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Autisme er et livslangt 

handicap, der ikke kan passer ind i en recoveryorienteret tilgang til be-

handling. MB stiller spørgsmål ved, om der er ansatte på området, der er 

uddannet til at overtage denne opgave? 

Til dette spørgsmål bemærker NS, at medarbejderne flytter med. 

NS bemærker desuden, at der fortsat vil blive arbejdet ud fra en reco-

veryorienteret tilgang, og at de har den tankegang, at folk kan komme 

sig.  Han trækker en parallel til ADHD-området, som også er blevet lagt 

ind under Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. De har ligeledes haft en op-

fattelse af at ADHD er et livslangt handicap. Nogle har dog skiftet me-

ning. 

NS pointerer at han er lydhør over for brugernes argumenter, da han øn-

sker et godt samarbejde. 

2.2 

Kl. 17.30 – 

18.00 

Status kørselsordningen v/chef 

for Indkøb og Udbud Anette 

Juhl Winther (Borgmesterens 

Afdeling) 

Bilag AJW berettede, at der for øjeblikket arbejdes intensivt med at få overblik 

over årsagerne til utilfredsheden med kørselsordningen. Kørselskonto-

ret kan se, at der er en uoverensstemmelse imellem de tal, de kan læse i 

rapporten og så de tilbagemeldinger, de får fra brugerne. 

Dette arbejder kørselskontoret med at få fulgt op på. 

Stensagerskolen. Èn af udfordringerne er, at der er kommet flere biler i 

systemet. Det kan have sine fordele, idet børnene får en kortere trans-

porttid, men det kan give den udfordring, at de ikke altid kører med den 

samme chauffør.  

Der er hele tiden blevet arbejdet ud fra fremgangsmåden fast chauffør 

på faste ruter. Analyse viser, at der også er behov for faste tider. Der har 

hidtil været en regel om, at chaufføren måtte komme 20 minutter tidli-

gere end det angivne tidspunkt. 
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Dette fremgår af udbudsmaterialet 

Derfor arbejder vi nu ud fra fast rute, fast chauffør og fast tid på Stensa-

gerskolen.  

Det har været kommenteret, at der mangler menneskeøjne på kørslen. 

Det prøver vi nu at imødekomme ved at en af vores kørselskoordinato-

rer i øjeblikket arbejder fast på Stensagerskolen. Der arbejdes tæt sam-

men med leverandøren på området, som er hb-busser og Stensagersko-

lens medarbejdere. 

Til slut nævnte AJW, at der har været nogle forskellige spørgsmål til øko-

nomien. Der er ved at blive udarbejdet en redegørelse. 

 

Diskussion i rådet: 

MB: Jeg havde et spørgsmål til økonomien, men det frafalder jeg, da vi 

får svar på det senere. 

PBN undrer sig over, at det først er nu, der kommer menneskelige øjne 

på. Han har ikke været med i kørselsordningen, men når han selv har ar-

rangeret kørsel for en gruppe, har han aldrig oplevet problemer med at 

finde et selskab, der kunne komme til tiden og som kunne imødekomme 

det behov, der var. PBN undrer sig over, at disse elementer stadig er et 

problem tre år efter, at ordningen begyndte. 

KNM: Da kørselsordningen blev lavet om kom til at høre ind under kom-

munen, blev der lagt op til, at det skyldtes, at der var nogle penge at 

spare. 

AJW: Vi arbejder med en investeringshorisont på 8 år. Den umiddelbare 

opfattelse er stadig, at der er penge til at spare. 

KNM. Hvornår kan man forvente at der fungerer optimalt? 
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AJW: Henviser til at ordningen fungerer en række steder, men at der er 

sat omplanlægning i gang, som imødegår såvel borgere som tjenesteste-

derne.  

AP fremhæver, at det er de samme eksemplet på, at det ikke fungerer, 

som vi hører igen og igen, hvilket ikke er befordrende for kørselsordnin-

gen. 

BR påpeger at man burde kunne bruge et program, som har menneske-

øje. I hendes gade holder der hver dag fem biler og spærrer gaden i en 

halv time. 

AJW fortæller, at chaufførerne holder pause. Det betaler Aarhus Kom-

mune som udgangspunkt ikke for. 

KB: Ude hos os, kan vi se, at det går bedre og at de daglige problemer er 

mindre. Vi har desuden bedt vores medarbejdere om at agere anderle-

des, idet vi er midt i en forandringsproces. 

KNM: Det er dejligt at høre, at det går bedre for en gruppe, men der er en 

gruppe, hvor det ikke går så godt. Hvad skal der til? Er det flere ressour-

cer? 

Er det rigtigt, hvad man hører, at der er forældre, der er gået ud af ord-

ningen 

AJW: ja, der er forældre der er gået ud af ordningen. Vi har ikke eksakte 

tal, men det er mit indtryk, at det er ganske få. Hvis der er ønske om det, 

kan vi indhente tal ved PPR og HCB. 

For at svare på dit spørgsmål vedrørende flere ressourcer. Hvem kan 

ikke bruge flere hænder? Men man må forvente en oplæringstid på et ½ 

år. Det giver ikke mening at tilføre flere ressourcer nu, hvis de så ikke er 

nødvendige om et halvt år. 
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AJW påpeger, at forandring tager tid – både for borgere, forældre og le-

verandører – og hun beder derfor om tid, opbakning og tro på at det bli-

ver klaret. 

2.3 

Kl. 18.00 – 

18.30 

Førtidspension, ressourcefor-

løb og fleksjob til mennesker 

med handicap/udviklingshæm-

ning v/ afdelingsleder Gitte 

Bjerregaard (Beskæftigelses-

forvaltningen) 

Bilag 

Helen Convay Blake har bedt om en drøftelse i Han-

dicaprådet. Bilag. 

Fokus i oplægget er den konkrete indsats for udvik-

lingshæmmede – JOBstien. Herunder hvor mange der 

er i indsatsen, hvilke målgrupper det er, FØP, Fleks 

m.m. 

 

GB indledere med at pointere, at Handicaprådet har stillet spørgsmål til, 

hvor mange mennesker med handicap/udviklingshæmning, der hører 

ind under de forskellige kategorier. Forvaltningen er ved at analysere 

tal. Disse kan komme dagsordenen i Handicaprådet på et senere tids-

punkt. 

GB redegjorde for indsatsen: arbejdspladser til udviklingshæmmede. 

- På nuværende tidspunkt er der 139 i indsatsen på almindelige 

arbejdspladser.  

- Målgruppe:  Omfattet af SEL §103 eller104. Bor i bofællesskab 

eller har bostøtte. I forlængeleeaf  et STU-forløb. 

- Opgør med silotankegang. Gøre brug af tværfagligt samarbejde. 

- Rette fokus imod hvad hver især er gode til og få det til at gå op i 

en højere enhed. Igennem forløbet har de set, at nogle menne-

sker med handicap/udviklingshæmning har rykket sig rigtig 

meget. 

Diskussion i Handicaprådet 

HCB: Fint foredrag om dem der er velfungerende. Hvad med dem der 

ikke er velfungerende. Hvordan håndterer I §16? Hvad med de menne-

sker, der ikke kan udvikle sig så meget, at de kan håndtere et job? 

Arbejder I sammen med Børn og Unge? De vil kunne fortælle jer, hvem 

der kan håndtere et job, og hvem der ikke kan. 
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JB vil gerne rose initiativet. Det er dejligt at høre, hvad kommunen gør 

for at få mennesker med handicap/udviklingshæmning i job. 

JB efterspørger desuden, hvad kommunen gør for at få folk i job på ordi-

nære beskæftigelse. Ønsker fokus på og redegørelse for dette. 

MB vælger at bruge sin egen situation som eksempel. Hun har en søn på 

21. Han er førtidspensionist og skånejobsøgende. MB er blevet ringet op 

om fem jobtilbud. Til selve jobsamtalen oplever hun dog, at der ikke er 

blevet forventningsafstemt. Arbejdspladsen forventer én, der er normalt 

fungerende. Denne afklaring bør ske forud for jobtilbuddet, da det hver 

gang er et nederlag for hendes søn. 

 

Der vil blive samlet op på de spørgsmål, der ikke er blevet belyst i for-

mandsskabet.  

Det besluttes desuden, at Handicaprådet skal have besøg af én der kan 

belyse problemstilling omkring mennesker, der ikke kan varetage et job. 

2.4 

Kl. 18.30- 

19.00 

Det fremtidige Voksen Handi-

cap. Præsentation af hørings-

materiale v/ driftschef Kirsten 

Bundgaard (Socialforvaltnin-

gen) 

Bilag 

Selve høringsmaterielet er tilgængeligt på kommu-

nens hjemmeside 07.12. 

Høringsfrist ultimo januar 2017.   

Kirsten Bundgaard redegjorde for høringsmaterialet og opfordrede rå-

det til at komme med deres tilbagemeldinger.  

KB vil gerne komme med et oplæg igen på næstkommende møde eller 

komme ud i de forskellige foreninger. Der er desuden mulighed for at 

stille spørgsmål på internetsiden gentænk. 

 

Diskussion i Handicaprådet 

Der var ikke tid til at stille spørgsmål. Emnet skal derfor på dagsordenen 

igen til næste møde. 
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Der skal udarbejdes høringssvar. 

BR Efterspørger rapport fra DBU. Ønsker redegørelse for, hvorfor det er 

delt op geografisk. 

Ønsker desuden at se målene for Det Fremtidige Voksen Handicap. 

KB: der er ikke målbare mål. Målet er det gode liv. 

 

 

3.1 

Kl. 19.00 – 

19.00 

Nyt fra organisationer, forvalt-

ninger og politikere 

 Ikke på dagsordenen. 

 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4.1 

Kl. 19.00-

19.05 

Næste møde Næste møde i Handicaprådet: 16. januar 2017 

- Møde med Borgmesterens: Kl. 17:00-

18:00. 

- Ordinært møde: 18:00-19:30. 

 

Det Fremtidige Voksen Handicap: 

- Diskussion af emnet 

- Udarbejde høringssvar. 

EVENTUELT 
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5.1 

Kl. 19.05 – 

19.10 

Eventuelt  Intet at bemærke. 


