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Værelse 381 

Tid: kl.17:30 

– 20:00 

DAGSORDEN HANDICAPRA DSMØDE DEN 15. november 2016 

 DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsorden og 

referat  

Bilag. 
Referatet og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Deltagere: Anette Poulsen, Jørgen Bak, Claus Bjarne Christensen, Helen Conway-Blake, Jan Sejersdahl Kirkegaard, Jens Lassen, Knud N. Mathisen, Peter 

Bach-Nielsen, Trine Buus Karlsen, Kirsten Bundgaard, Jane Kallestrup og Per Jensen 

Afbud: Ali Nuur, Birte Rerup, Bodil Vibe Rasmussen, Lone Appel Nørskov, Marianne Banner og Katrine Rasmussen 
Gæster: Rina Valeur, Jane Kallestrup, Mette Taarsted  og Soelberg Jens Lassen 

Referent: Jane Kallestrup og Per Jensen 
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TIL DRØFTELSE 

2.1 

 

kl. 17.30 – 

18.00 

Dialog med 2017-sekretariatet 

v/Rina Valeur, sekretariatet for 

2017  

 

På dette link er alle begivenheder Aarhus listet: 

http://www.aarhus2017.dk/da/kalender/ 

 

Dialog med 2017 – sekretariatet. 

 

Trine Bang fra Programteamet 2017 og Bent Sørensen fra Kommunika-

tion 2017 fortalte om 2017 og nogle af arrangementerne. 

 

Der er 400 arrangementer fra ”kyst til kyst” (hele regionen). 85 % af ar-

rangementerne er det eksterne (institutioner, foreninger, festivaller 

m.fl.) der står for. 15 % står Kulturby 2017 selv for. 

 

Der er 3 værdier der går igen i alle arrangementerne nemlig: 

 Bærerdygtighed 

 Mangfoldighed 

 Demokrati 

Der er 4 mega begivenheder, 12 fuldmånearrangementer og 400 større 

eller mindre arrangementer derudover. 

 

Selve åbningen foregår den lørdag den 21. januar og der vil man gerne 

have 5.000 frivillige til at deltage hvor man skal gå fra Musikhuset ned til 

Havnen. Ruten er tilgængelig for alle. 

 

Et andet mega event er forestillingen Røde Orm som vil foregå udendørs 

ved Moesgaard Museum. Dette arrangement vil også være tilgængeligt 

for alle. 

 

Aros laver et 4 km lang rute med kunstværker ”The Garden”, som også 

er tilgængeligt for alle. 

 

http://www.aarhus2017.dk/da/kalender/
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Aarhus Stories (Aarhuses historie) vil blive fortalt på facaden af Domkir-

ken. 

 

De to oplægsholdere spurgte rådet hvad de skal sikre sig i forhold til 

mennesker med handicaps. 

 

Der kom følgende anbefalinger tilbage fra Rådet: 

- Sørge for at sikre at der er adgang for alle også de udvik-

lingshæmmede og mennesker med kognitive udfordrin-

ger. Ville være fint at komme ud og lave noget på de insti-

tutioner, hvor beboerne ikke selv kommer ud. (HCB) 

- Kunne man i programmet tilkendegive (hjemmeside og 

app) om arrangementerne er tilgængelige. Ikke kun fysisk 

tilgængelighed – men f.eks. et symbol på at det ikke er 

nødvendigt at kunne sproget for at kunne deltage. (JSK) 

- Vigtigt at tænke tilgængelighed for alle – Universal design 

eller inkluderende design. Sørg nu for at alle kan være 

med (CBC) 

- Elever fra Stenagerskolen tager på besøg i Den Gamle By- 

hvis man har det som fokus, så kan det faktisk godt lykke-

des. 

- Intentionen må være at skabe tilgang til flest mulige ar-

rangementer. 

- Der blev desuden stillet spørgsmål om kørsel og adgang til 

Moesgaard Museum. 

- 2017 kan ikke påtage at hente og bringe – men frivillige er 

klar til at tage imod ved indgangen til arrangementerne og 

hjælpe alle uanset handicaps. 
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2.2 

Kl. 18.00 – 

18.10 

Opfølgning på temadag om-

kring fremtidens boliger for 

personer med handicap v/Jane 

Kallestrup  

 

  Bilag 

 

Opfølgning på temadag omkring fremtidens boliger for personer med 

handicap v/Jane Kallestrup. 

 

Der var følgende bemærkninger til Udkast til Handicaprådets manifest: 

 

- Det skal indføjes i 4 bullet – det skal ikke være instituti-

onspræg. 

- Skal der indføjes noget omkring størrelse på antal boliger 

der bygges sammen? Det var der enighed om at der ikke 

skulle. Det vigtigst er at bygge et hjem og bygge så det 

fremmer inklusion. Det kan være forskelligt afhængig af 

målgrupper. 

- Der var et ønske om at der blev lavet et afsnit om, hvad Aarhus 

Kommunen så vil forpligtige sig til. Dette hører ikke hjemme i 

manifestet men er et obs punkt til den kommende Handicappo-

litik. Der vedhæftes en revideret udgave af manifestet. 

 

2.3 

Kl. 18.10 – 

18.25 

 

Orientering om kommende de-

mensplan v/Mette Taarsted So-

elberg 

 

Bilag 
Mette Taarsted Soelberg, ansat i demenscenter Aarhus, gav en oriente-

ring om baggrund og proces i forbindelse med demenshandleplan. 

 

Baggrunden var demensalliancens initiativ, hvor Aarhus Kommune var 

én af de første kommuner, der blev inviteret med ind i initiativet. Der er 

p.t. ca. 7000 med demens i Aarhus. Slides fra M.T. Soelbergs oplæg ved-

lægges. 

 

Der er etableret en følgegruppe med bruger- og foreningsrepræsentan-

ter. 

 

Der er desuden inddraget borgere og pårørende i forbindelse med inter-

views og dialogmødet m.v.  

 



 5 

Desuden afholdes et demenstopmøde, der skal munde ud i nogle anbefa-

linger til byrådet i marts 2017. I anbefalingerne kobles der til den natio-

nale handlingsplan for demens. 

 

Jørgen Bak spurgte til, hvad man kan gøre for at gøre Aarhus demens-

venlig? 

 

Mette Taarsted Soleberg gav nogle konkrete eksempler f.eks. i forhold til 

den kollektive trafik.  

 

Annette Poulsen: Det er vigtigt med oplysning og videndeling. 

 

Helen Conway-Blake orienterede om, at afskaffelse af klippekortene 

skærper udfordringerne for flere grupper af handicappede. Forskellige 

idéer til løsning/afhjælpning blev drøftet. 

 

PAUSE kl. 18.25 – 18.40 

2.4 

Kl. 18.40 – 

18.50 

 

Høring vedr. ny tilsynspolitik 

v/Jens Lassen  

Bilag 

 

Jens Lassen gav en orientering. 

Politikker vedr. tilsyn i forhold til borgernes eget hjem. 

Oplægget adskiller sig ikke væsentligt fra hidtidig praksis men bygger på 

større systematik og afrapportering til byrådet én gang årligt. 

Der gennemføres desuden brugerundersøgelse.  

Oplægget blev drøftet. 

Der afgives ikke høringssvar. 

2.5 
 

 
  Emner der ønskes drøftet på mødet med borgmesteren: 

1) Kørselsordningen. 
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Kl. 18.50 – 

19.05 

Drøftelse af emner, som skal 

drøftes på møde med borgme-

steren 16. januar  

 

 

Hvad gør vi med de resterende problemer? Skal der ydes kom-

penserende undervisning i stedet for den der tabes? 

 

2) Letbanen 

Tilgængeligheden i forhold til Grenå og Odder. 

 

3) Kulturby 2017 

Hvordan sikres kørsel til arrangementer for de grupper der ikke 

har adgang til kørselsordninger? 

Hvorfor er kulturhovedstaden ikke for alle? 

 

2.6 

Kl. 19.05 – 

19.10 

 

Invitation til skriveværksted – 

omsætte Børne- og Ungepolitik 

i nye strategier for arbejdet 

med børnene og de unge  

 

Bilag 
Jan Kirkegaard gav en orientering. 

 

Jørgen Bak opfordrede til at invitere DH. Jan Kirkegaard gav tilsagn om 

dette. 

 

Sekretariatet spørger Marianne Banner og Bodil Vibe Rasmussen. 

Desuden deltager en repræsentant fra DH. 

2.7 

Kl. 19.10 – 

19.15 

 

Revision af pjecen ”Sammen 

om et bedre liv” – hvem vil 

være med? v/JB 

 
JB redegjorde for baggrunden . 

 

Finn Amby, DH og JB deltager i arbejdet. 

2.8 

Kl. 19.15- 

19.20 

Drøftelse af henvendelse fra 

Bygningsafdelingen i Aarhus 

Kommune v/JB 

Bilag 
Jørgen Bak og Peter Bach deltager 

TIL ORIENTERING  
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3.1 

Kl. 19.20 – 

19.35 

Nyt fra organisationer, forvalt-

ninger og politikere 

- Valgmøde 7. september 2017 

- temamøde omkring opgavevaretagelse 

og prioritering er fastsat til 6. februar 

2017 

- julefrokost 

- KKR Midtjylland konference 16. januar  

- Borgerhenvendelse (bilag) 

- Statusredegørelse vedrørende kørsel 

(bilag: Redegørelse vedr. opstart af Aar-

hus Kommunes koordinerede kørselstil-

bud) 

- Det Centrale Handicapråd Årsmøde 

2017 (bilag) 

 

Trine Buus Karlsen orienterede om et fælles arrangement i MTM om 

proces og indhold i forhold til byggerier/byggesager. 

Claus Bjarne Christensen bemærkede, at der fortsat er udfordringer i 

forhold til tilgængelighed i lyskryds. 

CBJ orienterede om et årligt arrangement, som det centrale handicapråd 

indbyder til i januar måned 2017. 

Jens Lassen orienterede om ny tøjvaskeordning, som har affødt util-

fredshed hos mange. 

Kirsten Bundgaard orienterede om udmøntning af budgetforliget på 

voksenhandicapområdet. Muliggør opretholdelse af eksisterende ser-

viceniveau. 

Inddragelsesprocessen, rapporter m.v. vil resultere i et udspil til hvor-

dan voksenhandicapområdet skal se ud fremadrettet. 

 

Knud M. Mathiesen oplyste, at der fortsat mangler midler inden for vok-

senhandicap. 

 

Jørgen Bak orienterede om, at der udpeges en suppleant for Anni Søren-

sen, der er blevet landsformand i LEV. 

 

Jørgen Bak orienterede om fortsættelse af satspuljebevilling til kørsels-

ordning for blinde og svagtseende. 

 

Jørgen Bak orienterede om valgmøder samt erfaringer med valgmøder 

før sidste kommunalvalg. 

I det nye år sættes planlægning af arrangementet på dagsordenen for et 

møde i Handicaprådet. 

 

KKR konferencen 16. januar 2016 falder sammen med Handicaprådets 

møde med borgmesteren. Mødet med borgmesterens opretholdes. 
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Borgerhenvendelse om psykisk syge. Niels Schwartz , chef for psykiatri 

og misbrug, kommer på næste handicaprådsmøde den 8. december 

2016 og giver en orientering. 

 

 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4.1 

Kl. 19.35 – 

19.40 

Næste møde  
Kommende møder: 

 

Helen Conway-Blake ønsker følgende emner drøftet på et kommende 

møde i Handicaprådet 

1) Førtidspension til mennesker med handicap/udviklingshæm-

ning. 

Hvorfor tildeler kommunen færre førtidspensioner til menne-

sker med handicap/udviklingshæmning efter førtidspensions-

reformen) (jf. kommunens egne tal i Ankestyrelsen førtidspen-

sionsstatistik). 

2) Mennesker handicap/udviklingshæmning i ressourceforløb. 

Hvor mange mennesker med handicap/udviklingshæmning er 

eller har været i ressourceforløb i 2015 eller 2016? 

3) Mennesker med handicap/udviklingshæmning i fleksjob. 

Hvor mange mennesker med handicap/udviklingshæmning er i 

fleksjob i 2015 eller 2016? 

 

EVENTUELT 
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5.1 

Kl. 19.40 – 

19.50 

Eventuelt  Intet at bemærke. 


