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Mødelokale 

398 på Aar-

hus Rådhus 

Tid: kl.17:00 

– 19:30 

REFERAT HANDICAPRAÅ DSMØDE DEN 17. august 2017 
Deltagere: Anette Poulsen (AP), Knud Mathiesen (KM), Peter Bach-Nielsen (PBN), Claus Bjarne Christensen (CBC), Kirsten Bundgaard (KB), Birte Rerup (BR), Nauja 
May Fleischer (NMF), Bodil Vibe Rasmussen (BVB), Finn Amby (FA), Helen Conway-Blake (HCB), Jens Lassen (JL), Per Jensen (PJ), Jane Kallestrup (JK), Tine Enkelund 
(TE) 

Afbud:  Jan Sejersdahl Kirkegaard (JSK), Marianne Banner (MB), Ali Nuur (AN), Trine Buus Karlsen (TBK), Sanne Lauridsen (SL) 

Gæster: Anne Knudsen, Peter Pedersen, Jesper Dahlsen-Jensen og Hanne Johansen fra MSO, Tina Fendinge fra MSB 

 

 DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 
1.1 Godkendelse af dagsorden og 

referat. 

Bilag. Dagsorden blev godkendt og der blev budt velkommen til Finn Amby. 

Referat fra mødet den 12.6.2017 blev godkendt med følgende bemærk-

ninger til pkt. 3.1: 

• At Jørgen Bak er medlem af styregruppen for tilgænge-

lighed udpeget af Danske Handicaporganisationer 
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TIL DRØFTELSE 

2.1 

Kl. 17.00-

17.30 

 

Status budget efter regeringsaf-

talen v/chef for Budget og Plan-

lægning Anne Knudsen 

 Anne Knudsen gav en orientering om den budgetproces, der for alvor 

går i gang den 29.8., hvor forslag til budget bliver offentliggjort. Der er 

som i tidligere år stramme økonomiske rammer i kommunerne fastlagt 

af staten på baggrund af den aftale, der er indgået med KL. 

Anlægsudgifter skal bevilges/drøftes ud fra de forskellige afdelingers 

forslag til fx boliger, botilbud. På driftssiden er der stramme rammer. 

Når forslagene er offentliggjort den 29.8. bliver der lavet en budgetind-

stilling. Der er ca. 15 forskellige forslag, der vedrører områder for børn, 

voksne og ældre med handicap. Forslagene kan ses på dagsorden til by-

rådsmødet den 16.8. link. Der bliver afleveret to budgetanalyser: en om 

STU-området og en om udvikling af udgifter til ældre med handicap. 

Partierne har fortsat mulighed for at stille forslag. De endelige budget-

forslag behandles i Byrådet den 14.9., og forhandlingerne foregår den 

18. og 21. september.  På baggrund af regeringsaftalen, er der måske 

lidt flere penge end forventet, men på den anden side skal Aarhus Kom-

mune, som følge af en særlig udligningsordning, finansiere 200 mio. om 

året i årene 2016 – 2018 på beskæftigelsesområdet.  

Handicaprådet ønsker at blive inddraget i kommende års budgetfor-

handlinger, og i aftalen med Regionen for den kommende byrådsperi-

ode. Den mere aktive rolle i forhold til budget indarbejdes i den nye po-

litik og i Handicaprådets årshjul for temadrøftelser. 

 

 

https://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2017/2017-08-16/Referat-ff12.aspx


 3 

 

2.2 

Kl. 17.30-

18.00 

Kørselsordning – orientering 

om brugerundersøgelse samt 

drøftelse af sammensætning af 

følgegruppe v/Peter Pedersen 

Bilag. Peter Pedersen orienterede om de brugertilfredshedsundersøgelser, 

der er gennemført for kørselsordningerne i perioden marts-maj 2017. 

Der er forbedringsmuligheder, men generelt set er brugerne tilfredse. 

Der vil fremover blive lavet årlige brugerundersøgelser og man vil gå i 

dialog med specialskolerne for at forbedre deres kørselsordninger, lige-

som der vil være kontinuerlig dialog med leverandørerne. Der er et pro-

blemområde i forhold til kravene om fast chauffør hos Aarhus Taxa. Det 

fungerer nogenlunde om morgenen, men ikke så godt om eftermidda-

gen. Det følges der op på og arbejdes på at forbedre. Her fire dage inde i 

det nye skoleår har Aarhus Kommune modtaget daglige rapporter og 

det ser fornuftigt ud. Sidste år var fyldt med udfordringer, men det ser 

ud til at der er kommet styr på det nu, og det vil den næste undersø-

gelse forhåbentlig også vise. Det kunne konkluderes, at der er behov for 

den foreslåede følgegruppe, som Nauja May Fleischer har meldt sig til at 

deltage i. Blandt andet vil her med fordel kunne drøftes de problemstil-

linger, der kan være med visitation/bevillinger fra hhv. skole- og ser-

viceloven. Følgegruppen vil blive nedsat, men der er tvivl om sammen-

sætningen af den.  Det blev foreslået, at Ældrerådet og Voksen-handi-

cap-området bliver indbudt til at deltage i følgegruppen. Peter Pedersen 

efterlysteforslag til følgegruppens sammensætning. 

Der var fra flere af handicaprådets medlemmer kritik af kørselsordnin-

gen. Peter Pedersen opfordrede til, at hvis man har kendskab til kon-

krete sager omkring kørselsordningen (episoder, leverandører eller lig-

nende), så tager man direkte kontakt til ham eller Kørselskontoret. 
PAUSE kl. 18.00-18.15 
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2.3 

kl. 18.15 – 

18.35 

Høring vedrørende Sundhed og 

Omsorgs Boligplan 2017. v/ 

fuldmægtig Jesper Dahlsen-Jen-

sen og konsulent Hanne Johan-

sen  

Høringsmateriale bilagt. 

Høringsfrist 14. august. Handicaprådet har fået ud-

sættelse til 18. august. 

Jesper Dahlsen-Jensen og Hanne Johansen fra MSO orienterede om bo-

ligplanen, der laves hvert andet år. I boligplan 2017 planlægges der 

yderligere 380 plejeboliger. Man har analyseret, hvilke behov der er for 

korttidspladser (efter udskrivning fra sygehus) og arbejder ud fra et 

nærhedsprincip til tidligere boligs lokalområde. Der er p.t. ikke planer 

om at bygge nye ældreboliger udover de 100 boliger i Generationernes 

Hus på Aarhus Ø, men der forventes et stigende behov bl.a. fordi mange 

af de gamle ældreboliger er uegnede/trænger til at blive moderniseret. 

Handicaprådets bemærkninger er indarbejdet i det høringssvar, der 

blev afgivet dagen efter mødet (vedlagt). 

2.4 

kl. 18.35 – 

18.55 

Høring vedrørende Kvalitets-

standarder på MSO’s område 

før budgetforhandlingerne.  v/ 

Myndighedschef Tina Fendinge  

Høringsmateriale bilagt. 

Høringsfrist 18. august.  

Det udkast til høringssvar, der var udsendt sammen med dagsordenen 

blev godkendt og afgivet dagen efter mødet (vedlagt). 

Af høringsmaterialet fremgik det, at der p.t. ikke findes kvalitetsstan-

darder for §98 – kontaktpersonordning for døvblinde, og at den vil 

blive udarbejdet mhp politisk behandling i 2018. En tilføjelse af ydelsen 

til kvalitetsstandarderne vil betyde, at der bliver færre midler til de en-

kelte ydelser/serviceniveauer på et område, der allerede mangler 4.6 

mio kr. i budgettet. Det kan derfor forventes at nogle døvblinde borgere 

vil opleve en kvalitetsforringelse i forhold til kontaktpersonordningen. 

Opgaven lå tidligere hos MSB, og Tina Fendinge var inviteret til at del-

tage på mødet for at orientere Handicaprådet. Frem til 2012 lænede 

MSB sig op ad døvblinde-konsulentens anbefalinger til hjælp til er-

hvervsaktive, deltagelse på kurser, ferie (følgeudgifter). Ordningen lig-

nede på mange måder BPA og blev modregnet i bistands- og plejetillæg.  

Grunden til at opgaven blev flyttet til MSO var, at de fleste af de døv-

blinde var over 65 år og at borgere, der er døve ”hørte under” MSO. 
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2.5. 

kl. 18.55 – 

19.00 

Henvendelse fra Høreforenin-

gen vedrørende tilgængelighed 

for hørehæmmede på MOMU 

v/Anette Poulsen 

Bilag. Der var enighed om Handicaprådet bakker op om Høreforeningens skri-

velse vedrørende tilgængelighed på MOMU.  

TIL ORIENTERING 

3.1 

Kl. 19.00 – 

19.15 

Nyt fra organisationer, forvalt-

ninger og politikere. - Nyhed fra handicapraad.socialstyrelsen.dk: 

Inspiration og støtte til de kommunale handi-

capråd. Bilag og direkte link v/Per Jensen 

- Valghandlingen ved Kommunalvalg 2017 

v/Jane Kallestrup 

- Handicapparkering v/Jane Kallestrup 

- Udskrivning fra hospital v/Per Jensen og Jens 

Lassen 

Handicaprådets sekretariat sender de spilleregler og pejlemærker, der 

er udarbejdet til Socialstyrelsen. 

 

Jane Kallestrup orienterede om forsøgsordningen med handicapegnede 

valgsteder. Emnet kommer på fællesmødet med Ældrerådet i septem-

ber. 

 

Pkt 3.1: Jane Kallestrup orienterede om de undersøgelser, hun har lavet 
i forbindelse med Aarhus Kommunes parkeringspolitik og parkering på 
offentlige/kommunale parkeringspladser. Det står klart at også parke-
ring på alle kommunal ejede parkeringsarealer er gratis for mennesker 
med handicapskilte – også de p-arealer, hvor kommunen har udbudt 
parkeringen til private parkeringsselskaber såsom Musikhuset, Godba-
nen m.fl. Teknik og Miljø skriver ud til de øvrige magistratsafdelinger 
med præcisering af reglerne og bede dem om at ændre skiltningen 
på  de pågældende pladser. 
Birte Rerup ønsker, at få et punkt om ulovlig parkering på handicap-
pladser med på et kommende møde.  
 

Per Jensen foreslog, at punktet om udskrivning fra hospital kommer på 

fællesmødet med Ældrerådet, da det har interesse for alle parter. 

 

http://netvaerk.socialstyrelsen.dk/page3227.aspx?recordid3227=2844
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Finn Amby opfordrer til, at Aarhus Kommune er opmærksom på at skrive 

til DH’s lokalafdeling, da noget post ikke er blevet videresendt fra hoved-

afdelingen.  

 

Birte Rerup foreslår et besøg på DOKKX for at se, hvilke teknologiske 

hjælpemidler, der er til rådighed samt at drøfte Aarhus Kommunes ge-

nerelle tilgang/brug af teknologiske hjælpemidler. 

 

Finn Amby orienterede Handicaprådet om det planlagte møde med 

borgmesteren og formandskabet, hvor de skal drøfte Handicaprådets 

arbejde i den kommende byrådsperiode. 

 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4.1 

Kl. 19.15 – 

19.25 

 

Næste møde 
- Fællesmøde med ældrerådet i september: 

Forslag til punkter til mødet  

- Temadrøftelse i oktober om magtanvendelse 

Bilag: Udkast til program 

- Kommunalvalg 2017 

- Udskrivning fra sygehus 

EVENTUELT 

5. 

Kl. 19.25 – 

19.30 

Evaluering af dagens møde 

v/Anette Poulsen - Hvordan er mødet forløbet? Der var enighed om, at Handicaprådet ikke skal sagsbehandle på kon-

krete sager på møderne, men efterleve de spilleregler, der er vedtaget. 

Det blev endvidere bemærket, at Rådets sammensætning kan give poli-

tikere en større forståelse for, hvordan det er at have et handicap. 
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