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Rådhuset 

Lokale     

398 

 

REFERAT HANDICAPRA DSMØDE DEN 26. MAJ 2016 
Deltagere: Jørgen Bak (JB), Anette Poulsen (AP), Bodil Vibe Jørgensen (BVJ), Anni Sørensen (AS), Peter Bach-Nielsen (PBN), Claus Bjarne Christensen (CBC), Lotte 

Fensbo (LF), Lotte Henriksen (LH), Ali Nuur (AN), Helen Conway-Blake (HCB), Jens Lassen (JL), Birte Rerup (BR), Knud Mathiesen (KNM), Trine Buus Karlsen (TBK), 

Per Jensen (PJ) og Lone Appel Nørskov (LAN) 

Gæster: Rolf Hapel, Finn Ravnsbæk, Erik Kaastrup-Hansen (EKH), Grete Østergaard (GØ) 

 

Tid: 

kl.17:00 – 

19:30 

DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsorden og 

referat  

Referat d. 14. april 2016 Godkendt. 

JB refererede til referat fra møde på Moesgaard, hvor det blev fortalt at 

man ikke har teleslyngeanlæg. JB foreslog, at man fra Handicaprådets 

side skriver et brev, hvor man opfordrer til at der anskaffes teleslynge-

anlæg og opfordrer til fremadrettet tænker tilgængelighed.  

Moesgaard Museum sættes på dagsordenen for næste møde sammen 

med en oversigt over, hvilke elementer der indgår i forbindelse med 

godkendelse af et byggeprojekt.  

PBN: rådet bør gøre opmærksom på udfordringerne, inden der gives 

ibrugtagningstilladelser. 

Lotte Henriksen fra Sociale Forhold og Beskæftigelse deltager fremad-

rettet i Handicaprådsmøderne i stedet for Carsten Wulff, indtil der an-
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sættes en ny chef for Voksenhandicap. LH deler rammeaftalen for Ud-

viklingsstrategi og Styringsaftale ud til rådet til orientering – sættes på 

som punkt til næste møde.  



 3 

TIL DRØFTELSE 

2.1 

 

Parkering ved DOKK1 v/for-

valtningschef Rolf Hapel (RH), 

Borgerservice og Biblioteker  

og projektchef Finn Ravnsbæk 

(FR), Hovedbiblioteket 

Efter ønske fra Handicaprådet redegøres for handi-

capparkering ved DOKK1. 

Bilag 

 

RH orienterede om hvilke udfordringer der har været omkring handi-

capparkering, og at man forventer at disse nu er løst.  

FR gennemgik, hvor de 6 handicapparkeringspladserne er placeret, og at 

der tillægges yderligere 3 på offentlig parkering som erstatning for 2 

korttidsparkeringspladser, hvis man som ventet får tilladelse af politiet. 

Pladserne vil være betalingsfrie i 3 timer. Der vil være mulighed for, hvis 

man er til et dagsarrangement på DOKK1, at hente en dagsbillet gratis i 

Borgerservice.  

Flere fra rådets side gave udtryk for, at det er en afvigelse fra bestem-

melsen for parkering ved offentlige bygninger, at der skal være tidsbe-

grænsning på den gratis parkering. 

Herudover blev det også pointeret, at det ikke bør kaldes en handicap-

busplads. Det bør være for alle med handicap. 

Der blev givet udtryk for, at man fra kommunens side fra starten burde 

have tænkt handicap ind i parkering. Når man i fremtiden etablerer no-

get nyt, bør det ske på samme vilkår som i den øvrige by. Det er vigtigt at 

man er skarpe på dette når der stilles krav – at der læres af dette frem-

adrettet. 

BVR pointerede, at det er vigtigt at man som person med handicap kun 

holder på pladsen så længe man har behov for det – vigtigt med balan-

cen.  

RH bemærkede, at den foreslåede ordning herunder tidsbegrænsningen 

er i overensstemmelse med de kommunale regler på området.  
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2.2 Orientering om seneste udvik-

ling vedr. STU v/Direktør Erik 

Kaastrup-Hansen(EKH)  fra So-

ciale Forhold og Beskæftigelse 

og Grethe Østergaard (GØ) 

 EKH gav en status på STU og herunder klagesagen mv.   

GØ gennemgik svar på LEV´s tilsendte spørgsmål vedr. STU. 

Der blev spurgt til, hvorfor man fra MSB´s side har valgt at fremsende 

spørgsmål til Klagenævnet omkring STU. Det har man valgt, da Klage-

nævnet har en vejledningspligt. 

Der var fra rådets side anerkendelse i forhold til, at kvalitetsstandarden 

er blevet tilpasset efter klagenævnets afgørelse.  

AS foreslog, at kvalitetsstandarden sendes til interesseorganisationerne 

til kvalitetssikring. 

Hvad gør vi i forhold til de unge som ikke tør at søge STU, og dem der er 

blevet afvist eller pauseret? GØ gav udtryk for, at hvis man hører om 

unge som gerne vil på STU, men som ikke tør søge, så kontakt GØ. 

Handicaprådet og interesseorganisationerne forudsætter at blive hørt 

og inddraget, når der er ændringer på STU området.  

Plancherne fra GØ fremsendes sammen med referatet. 

Der blev udtrykt forundring over, at man som ung får afslag på at tage 

STU på Egmont, når det er billigere end flere andre tilbud i Aarhus Kom-

mune. Da der her er tale om en konkret sag, kan denne ikke belyses nær-

mere på Handicaprådsmødet.  

AS gav udtryk for, at tilliden til ”systemet” er rystet – den er udfordret 

på de kampe, som skal kæmpes.  

EKH sagde, at han gerne kommer i rådet igen, hvis der er ønske om 

dette.  
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2.3 

 

Høring: pjece vedr. brugerind-

dragelse ved større byggepro-

jekter 

Bilag: mail og pjece 

Høringsfrist: snarest efter mødet. 

LH orienterede om baggrunden for høringen. 

Der var ros til initiativet.  

Der blev stillet følgende spørgsmål:  

 Hvem udpeger hvem i byggeudvalget?  

 Hvordan skal det foregå? Gerne udpinde om byggeudvalgenes 

beføjelser.  

 Skal tilgængelighedskonsulenten inddrages?  

 Der står ikke handicap noget sted – det burde der.  

 Hvem afgør behovet for hvor mange møder der skal afholdes? 

 Gerne henvisning til byggelovgivningen og fulgte SBI anvisnin-

ger, så man er sikker på at man bygger i overensstemmelse med 

reglerne. Gerne at pjecen forholder sig til dette. 

 Opfordre til at der indskrives universielt design i pjecen -  vig-

tigt at projekterne er for alle og ikke kun for de fleste.  

 Vigtigt at relevante medarbejdere er med i byggeudvalget. 

KM opfordrede til, at man indtænker handicapparkeringsplads i et eksi-

sterende byggeri. 

LH tager bemærkningerne med tilbage. LH bemærkede, at pjecen kun er 

for Sociale Forhold og Beskæftigelse, og man har derfor tænkt at handi-

cap er implicit.  

2.4 Høring vedr. udbud af vask i 

hjemmeplejen 

Bilag: Notat, Rammeaftale bilag A og Rammeaftale bi-

lag B. 

JL orienterede om høringen. 
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 Høringsfrist 1. juni. Det blev pointeret, at assistance til praktisk bistand er en del af del hjælp 

som kommunen skal yde, så det burde være uden betaling at man som 

borger får sit vasketøj fragtet til et vaskeri. 

JB mente, at man bør sondre mellem dem der selv har vaskemaskiner og 

dem der vasker i vaskekælder.  

Det kan være en udfordring, at vasketøjet afleveres ved døren. Hvis bor-

geren ikke er hjemme, og tøjet f.eks. afleveres i en opgang. 

Flere gav udtryk for, at det kan være ulovligt at opkræve brugerbetaling 

for vask. JL sagde at det er fuldt lovligt.  

JB refererede til, at der i materialet står at man som hovedregel ikke kan 

få bevilget praktisk hjælp, hvis man ikke har bevilget personlig pleje. JL 

sagde, at der vil være tilfælde hvor dette ikke er gældende. 

Flere gav udtryk for, at ”Kærlig Kommune” bør tages ud af notatet, at det 

er malplaceret i denne sammenhæng.  

Høringssvaret kommer til at indeholde følgende: 

 Forslag om at hvis man har en vaskemaskine selv, at denne bru-

ges i stedet 

 Går besparelsen op i administration? 

 Man kan ikke læse af materialet om der er særlige regler for 

f.eks. en borger som har hepatitis mv.  

 Med udgangspunkt i borgeren mener ikke at vi kan anbefale 

denne løsning – rådet anerkender at det nuværende giver et 

svært arbejdsmiljø for medarbejderen. Det virker ikke som en 

fornuftig løsning, når besparelsen er så lille. 
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2.5 

 

Temamøde den 20. juni om-

kring institutionsstørrelser 

v/PJ 

 LH vil på mødet den 20. juni belyse området omkring institutionsstørrel-

ser bredt.  

Der var ønske om, at man inviterer Stig Langvad ind til temamødet for at 

få nye øjne på drøftelsen. BR foreslog at man også inddrog Arkitektsko-

len i sådan et temamøde.  

LH gav udtryk for at hun gerne vil høre hvad Handicaprådets tanker er på 

området.  

HCB foreslog at inddrage beboere og medarbejdere på et bosted, for at 

fortælle om hvordan det føles at bo eller arbejde der selv.  

JB gået ind for internt så vi har tid til ordinært møde. Det handler om at 

der ofte er forskellige synspunkter omkring emnet. 

Temamødet omkring institutionsstørrelser bliver fortsat afholdt den 20. 

juni internt. Formandskabet arbejder videre med ønsket om at lave et 

længere møde på et senere tidspunkt om samme emne, hvor man inddra-

ger eksterne. BR og andre interesserede inddrages i planlægning. 

2.6 Temadag den 22. september 

vedr. prioritering og interesse-

varetagelse af rådet v/PJ 

 Der skal findes en anden dag, der da her er budgetforhandlinger.  

Forslag til program drøftes på mødet den 20. juni 2016. 

2.7 Evaluering af handicapprisen Ønsker til ændringer til næste overrækkelse? Rykkes til næste gang. 

TIL ORIENTERING  

3.1 Nyt fra organisationer, forvalt-

ninger og politikere 

 Ingen bemærkninger. 
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FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4.1 Næste møde  Taget under punkt 2.5. 

EVENTUELT 

5.1 Eventuelt  Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra DH vedr. gelændere. 

Rådet fremsender støtteerklæring omkring at gelændere ikke nedtages 

på plejehjemmene, da dette vil betyde meget for tilgængeligheden for 

mange mennesker.  

BR orienterede om møde på DOKKX - velfærdsteknologi. Det var meget 

spændende sted og kan anbefales. 


