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Værelse 390 

Tid: kl.17:00 

– 19:30 

REFERAT HANDICAPRA DSMØDE DEN 16. januar 2017 
Deltagere: Anette Poulsen (AP), Jørgen Bak (JB), Peter Bach-Nielsen (PBN), Claus Bjarne Christensen (CBC), Kirsten Bundgaard (KB), Helen Conway-Blake (HCB), 

Jens Lassen (JL), Birthe Rerup (BR), Ali Nuur, Bodil Vibe Rasmussen (BVB), Jan Sejersdahl Kirkegaard (JSK), Marianne Banner (MB), Trine Buus Karlsen (TBK), Per 

Jensen (PJ), Jane Kallestrup (JK) og Katrine Rasmussen (KR). 

Afbud: Knud Mathiesen og Lone Appel Nørskov. 

Gæster: Borgmester Jacob Bundsgaard (JB) og Stinne Skammelsen (SK). 

 

 DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsorden og 

referat  

Bilag. Godkendt. 
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TIL DRØFTELSE 

2.1 

 

kl. 17.00 – 

18.00 

Det årlige dialogmøde mellem 

borgmesteren og Handicaprå-

det 

Borgmester Jacob Bundsgaard deltager på Handicap-

rådsmødet den 16. januar 2017. 

Emner der ønskes drøftet på mødet med borgmeste-

ren: 

1) Kørselsordningen.  

Hvad gør vi med de resterende problemer? 

Skal der ydes kompenserende undervisning 

i stedet for den der tabes? 

2) Letbanen 

Tilgængeligheden i forhold til Grenå og Od-

der. 

3) Kulturby 2017 

Hvordan sikres kørsel til arrangementer for 

de grupper der ikke har adgang til kørsels-

ordninger? 

Hvorfor er kulturhovedstaden ikke for alle? 

 

 

Jacob Bundsgaard (JBU) åbnede dialogmødet med at kreditere for et 

grundlæggende godt samarbejde med Handicaprådet i Aarhus Kom-

mune. Handicaprådet er en vigtig institution, der er med til at holde fo-

kus på, at Aarhus skal være en god by for alle. 

 

JBU lagde vægt på, at han ønsker et samarbejde og en dialog, der kan 

danne skole for den måde man samarbejder andre steder i Danmark. 

Ønsket er at forsøge at lave et egentlig partnerskab med nogle af organi-

sationerne på området. 

Dette forudsætter en anderledes rammesætning. På nuværende tids-

punkt er der en til tider ufrugtbar diskussion på området. På den ene 

side er der Aarhus Kommune, som skal skabe løsninger der holder sig 

inden for de økonomiske rammer. På den anden side er der en gruppe 

borgere, som opfatter løsningerne som et ønske om at skære ned på om-

rådet. 

JBU har en ambition om, at parterne forsigtigt skal forsøge at nærme sig 

hinanden, men er klar over, at der kan være manglende tillid samt erfa-

ringer, der kan stå i vejen for, at det kan lade sig gøre at udvikle et bedre 

samarbejde. 

JBU beretter at ressourcerne er knappe, men anerkender samtidig, at 

der er et stort behov på området, hvorfor området var et af de størst pri-

oriterede ved det seneste budgetforlig. 
 

JBU’s kommentarer til Handicaprådets spørgsmål: 

1) Kørselsordningen. 

Årsagen til at Aarhus Kommune har valgt at omlægge kørsels-

ordningen er, at Regeringen vedtog besparelser på området. 
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JBU understreger, at han opfatter spørgsmålet som en generel 

betragtning i forhold til hele omlægningen af kørselsordningen.  

Stensagerskolen: 

Med effekt fra i dag er der en ændring i ordningen på Stensager-

skolen. Rammen for den nye ordning er aftalt i tæt samarbejde 

med skolebestyrelsen på Stensagerskolen. Faste ruter med faste 

chauffører. Der er opmærksomhed omkring, at transporttiden 

ikke bliver for lang. Der bliver løbende fulgt op. 

Kørselsordningen generelt: 

Det vurderes af de resterende indkøringsproblemer vil blive 

løst på sigt med løbende justeringer. 

Generel opfordring til at tage fat i kørselskontoret, hvis der er 

noget, der ikke fungerer, som det skal. 

 

2) Letbanen – tilgængelighed ift. Grenå og Odder: 

Målet er fuld tilgængelighed på alle perroner. I store træk vil til-

gængeligheden blive væsentligt forbedret. Nogle steder er det 

endnu ikke helt på plads.  Ambitionen er hen af vejen at for-

bedre tilgængeligheden. 

Vi hører gerne om steder, hvor tilgængeligheden kan forbedres. 

JBU henviser til en liste over forbedringer samt opmærksom-

hedspunkter, der skal forbedres. Det aftales, at denne fremsen-

des til rådet. 

 

3) Kulturhovedstad 

Der er lavet et tæt samarbejde med en gruppe af brugere på en 

lang række områder. Dette skal gerne sikre, at der er tænkt til-

gængelighed ind, hvor det er muligt. Også på steder hvor der 

ikke normalt bliver afholdt store arrangementer, fx selve åbnin-

gen af Kulturhovedstad 2017. 
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Kulturhovedstadens sekretariat hører gerne om steder, hvor til-

gængelighed ikke er tænkt tilstrækkeligt ind. 
 

 

Handicaprådets Kommentarer 

 

Kørselsordningen 

- PBN spørger til besparelsespotentialet? Situationen skal ses 

proportionelt i forhold til, hvordan omlægningen af kørselsord-

ningen fungerer.  

- PBN:  Der er besparelser og ressourcer, der er knappe. Skal alle 

områder være styrbare? PBN inddrager snerydning som eksem-

pel. Vejrsituationen er ikke styrbar, men det går udover så tilpas 

mange mennesker, at vejene bliver ryddet uanset hvad, hvor-

imod situationen på handicapområdet ikke behandles på 

samme måde. 

 

Svar fra JBU 

Snerydning er styrbart. Så mange områder som muligt, skal være styr-

bare, da det også giver et ansvar for at se på, hvilke løsninger der anven-

des. Det gælder også handicapområdet.  

 

Letbanen 

- PBN:  Tilgængelighed på alle perroner. 

Det er hensigten, at alle helst skal tage kollektiv trafik ind til 

byen, idet midtbyen spærres af. Hvordan skal det være tilgæn-

geligt, når alle perroner ikke er tilgængelige? Efterlyser at Let-

banen havde været klar – samt tilgængelig – når Kulturbyen åb-

ner. 
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- JB: Letbanen. Vi har et godt samarbejde med folkene bag Letba-

nen. JB udtrykker bekymring over, at han ved sidste møde for-

nemmede, at Letbanen ikke bliver helt så tilgængelighed, som 

først garanteret 

- BR: Der er perroner, hvor man ikke kan komme af. 

- JK: Der vil være steder, hvor underlaget ikke er fuldstændigt 

plant, men man sætter kanter på, så der vil ikke være steder, 

hvor man ikke kan komme af og på. 

- CBC henviser til handicapkonventionen, hvor der henvises til in-

kluderende design. I forbindelse med Letbanen er der flere ste-

der (fx Randersvej ved Nehrus Alle), ekskluderende design. Det 

er ikke muligt at krydse vejen. Byrådet skal vide, at man laver 

noget, der er utilgængeligt. Det er løsninger for de fleste – men 

ikke for alle. I løbet af de seneste 10 år er tilgængeligheden i 

Aarhus blevet forværret. 

CBC henviser til anlæg af Strøget som et eksempel på, hvor der 

blevet indtænkt tilgængelighed. Hvorfor gør man det ikke læn-

gere så godt? 

 

Svar fra Jacob Bundsgaard 

- JBU henviser til listen over forbedringer, da han håber, at den 

kan vise, at tilgængelighed bliver væsentligt forbedret. 

- JBU fremhæver at fysisk tilgængelighed er vigtigt for Byrådet. I 

en byggeproces er der mange ting man skal forholde sig til, og 

hvis man ikke løbende bliver gjort opmærksomhed på, at til-

gængelighed er vigtigt, kan det godt være at opmærksomheden 

omkring tilgængelighed er blevet skubbet lidt i baggrunden. JB 

opfordrer til, at organisationerne øger opmærksomheden om-

kring tilgængelighed. 

Hvis man tænker tilgængelighed ind fra starten, er det typisk 

ikke dyrere. Det er derfor ikke økonomien, der spiller ind. 
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Handicaprådet opfordres til at lave en liste over vejkryds, der 

ikke er tilgængelige. 

 

 

Kulturhovedstad: 

- HCB påpeger, at JBU ikke har svaret på, hvorfor 2017 ikke er for 

alle.  

HCB henviser til FN’s handicapkonvention, hvor der står at sta-

ten, og kommunen, skal sørge for at alle har lige muligheder. 

Der er en gruppe af handicappede, der er diskrimerede. Der er 

en gruppe af aktiviteter, der vil egne sig fortrinligt til handicap-

pede, men den kan ikke komme derhen. Det kan både være, 

fordi der ikke er ressourcer til ledsageordning samt økonomi til 

offentlig transport eller taxakørsel. 

- HCB beretter, at hun har henvendt sig til 2017-sekretariatet 

med et spørgsmål om befordring. Her blev hun mødt med et ud-

sagn om, at kørsel med handicappede ikke er noget, de tager sig 

af. 

 

- JB: Hvis der tages udgangspunkt i handicapkonventionen, glem-

mer man de små skridt, der bliver taget i en positiv retning. 

 

Svar fra Jacob Bundsgaard 

- Ift. 2017 er min anbefaling, at man orientere sig rigtig godt i det 

materiale, der ligger på hjemmesiden. Hvis man har et spørgs-

mål, opfordrer JBU til at kontakte 2017-sekretariatet. Af bl.a. 

sikkerhedsmæssige årsager bliver hele Midtbyen lukket ned ved 

åbningen. 

- JBU efterlyser en mere konstruktiv debat, hvor man adskiller 

kampen om ressourcerne og kampen om løsningerne. Hvis ikke 

man kan adskille det, bliver alle løsninger flere ressourcer. 
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- JBU: Vi er i en situation, hvor der ikke kommer mange flere 

penge til den offentlige sektor. Derfor må vi tænke i løsninger. 

Hvis vi tilfører flere ressourcer, må pengene tages et andet sted 

fra. 

- Det kan ikke lade sig gøre, at følge kapitel 9 i FN’s handicapkon-

vention i sin fulde konsekvens. Det er en smuk ambition, som vi 

kan stræbe efter, men vi kan ikke efterleve det 100 procent. 

 

 

Overordnede betragtninger fra Handicaprådet 

- BR ytrede ønske om, at JBU vil nævne mennesker med handicap 

samt tilgængelighed i taler og i mødet med erhvervslivet. Der er 

en enorm signalværdi i, at en borgmester udviser interesse i 

området. 

 

- JBU ville meget gerne notere ønsket og gøre det på om-

råder, hvor det er naturligt. 

 

- MB: Der er forskel på, hvordan du som politiker oplever livet 

som handicappet og hvordan verden ser ud for et menneske 

med handicap.  

- BVR fremhæver et pårørendeperspektiv. Der er en situation, 

hvor mennesker med kognitive problemer er meget afhængig af 

pårørende. Dette kan resultere i nedslidte pårørende, der fx 

ikke kan være på arbejdsmarkedet, hvilket ikke er godt for sam-

fundsøkonomien. 

 

 

Afslutningsvis fremhæver AP at aftenens debat er noget, der kan arbej-

des videre med, når der skal laves en ny handicappolitik i 2018.  
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AP fremhæver at aftenens dialog er en god indgangsvinkel til temamø-

det om interessevaretagelse og indflydelse på det politiske system. 

 

Opmærksomhedspunkter efter mødet 

- Opfølgning Letbanen. Status på kommende Handicaprådsmøde. 

 

2.2 

Kl. 18.00-

18.10 

Det kommende temamøde i 

Handicaprådet den 06.02 om 

interessevaretagelse v/ Kon-

torchef Per Jensen 

 

Temamødet har tidligere været drøftet i handicaprå-

det, og datoen har været flyttet fra efteråret 2016 til 

den 6.2.17. Det årlige dialogmøde mellem Borgme-

steren og Handicaprådet omhandler endvidere inte-

ressevaretagelse, og er således et oplagt indspark før 

temamødet om interessevaretagelse.  

Forslag til program er vedlagt som bilag. 

PJ præsenterer programmet for temamødet. 

Kommentarer: 

- BR efterlyser, et program der har fokus på flad struktur. Vi er 

vant til fokus på samarbejde med embedsmænd og politikere. 

Steen Hildebrandt ville have været en spændende oplægshol-

der. 

- AP: At invitere Steen Hildebrandt er et godt forslag. Det må vi 

have i tankerne til en anden gang. 

- AP: Hvis der ikke er protester, holder vi fast i programmet. 

Program for temamødet godkendt. 

PAUSE 

2.3 

Kl. 18.20-

18.40 

 

Bemærkninger til udkast til hø-

ringssvar vedr. Voksenhandi-

cap Gentænk 

Bilag 

Udsendt 7. december – høringsfrist 30. januar 

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har fremsendt 

Voksenhandicap Gentænkt Borgercentre i lokalområdet i høring.  

Handicaprådet har fået en overordnet orientering om forslaget på et 

møde den 05.12.16 og har på dette møde, samt på mødet den 16.01.17, 

haft en drøftelse af forslaget. 
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Der er i Handicaprådet en række forskellige synspunkter og perspekti-

ver i forhold til Voksenhandicap Gentænkt. 

En række af disse synspunkter og perspektiver vil fremgå af de hørings-

svar, som organisationerne på området afgiver. 

Kommentarer: 

- MB fortæller, at hun bliver bekymret, når hun læser, at man vil 

anvende en recoveryorienteret tilgang over for borgere med au-

tisme spektrum forstyrrelser. Materialet skal gentænkes for at 

autismeforeningen kan godkende det. 

- MB og HCB gør opmærksom på, at de er bekymrede for, at der 

vil ske en nedskæring på personaleområdet. 

- BVB er bekymret over, at man vil indsnævre ledelseslaget. 

Hvem skal være kultur- og værdibærer? 

 

KB svarer, at området ikke indsnævres, men der bliver i højere grad ar-

bejdet med livsmestring, og at Aarhus er en by for alle. Voksen Handicap 

er et oplæg til et bredere samarbejde på Handicapområdet. Voksenhan-

dicap Gentænk er en ny måde at arbejde sammen på.  

KB fremhæver, at der ikke står beskrevet, at der vil bruge brugt en reco-

veryorienteret tilgang over for borgere med autisme. 

 

Med udgangspunkt i de forskellige synspunkter besluttes det, at AP, JB 

og PJ udarbejder et udkast til et høringssvar. 
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Det besluttes at tage Kommune Forfra på dagsordenen på et kommende 

Handicaprådsmøde. 

2.4 

Kl. 18.40-

18.50 

Bemærkninger til udkast til hø-

ringssvar vedr. etablering af 22 

almene handicapboliger. 

Bilag 

Udsendt 22. december - høringsfrist 17. januar kl. 12 

Ingen bemærkninger. 

Høringssvar vedlægges som bilag til referatet. 

 

2.5 

Kl. 18.50 – 

19.10 

Åben drøftelse af Marianne 

Banners forslag om at invitere 

Midttrafik til en dialog om bru-

gervenlighed 

Bilag Handicaprådet ønsker at gå i dialog med Midttrafik om afskaffelse af 

papklippekort, da det kan besværliggøre offentlig transport for en 

række mennesker. Herunder Mennesker kognitive handicap, mennesker 

med hjerneskade og ældre. 

De besluttes, at Midttrafik inviteres til handicaprådsmødet i marts 2017. 

Sekretariatet arrangerer et formøde med Midttrafik. Mødet vil ligge efter 

almindelig arbejdstid. 

TIL ORIENTERING  

3.1 

Kl. 19.10 – 

19.20 

Nyt fra organisationer, forvalt-

ninger og politikere 

1) Opfølgning på spørgsmål fra temadag 

om fremtidens boliger. Svar fra Det Cen-

trale Handicapråds formand Anette Lai-

gaard. Bilag. 

2) Opfølgning på punktet: Førtidspension, 

ressourceforløb og fleksjob til menne-

sker med handicap/udviklingshæmning. 

1) AP orienterer om svar fra Det Centrale Handicapråd. 

2) Opfølgning på et senere møde. Præsentation af resultater fra 

Beskæftigelsesudvalget.  

3) Tilgængelighedsmodul: JK præsenterer punktet 

Styregruppen for Tilgængelighed har givet et tilskud til et til-

gængeligheds modul, hvor man kan anmelde de forskellige byg-

ningers tilgængelighed. JK og CB har sammen udvalgt 15 steder, 

de vil rate. 
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3) Tilgængelighedsmodul i appen Aarhus-

Guiden. 

 

Rådet opfordres til at orientere deres respektive organisationer 

om tilgængelighedsmodulet og at opfordre dem til at vurdere 

forskellige offentlige steder, fx Musikhuset eller Bruuns Galleri.  

JB påpeger, at skilte for blinde ikke er relevante. Anvendelse af 

ledelinjer og opmærksomhedsfelter er at foretrække 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4.1 

Kl. 19.20 – 

19.25 

Næste møde  Det kommende møde er et temamøde om interessevaretagelse. Mødet er 

fra 17.00-21.00 

EVENTUELT 

5.1 

Kl. 19.25 – 

19.30 

Eventuelt  CB orienterer om et kommende tilgængelighedsrevisionskursus. 


