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Værelse 398 

Tid: kl.17:00 

– 19:30 

REFERAT HANDICAPRA DSMØDE DEN 06. april 2017 
Deltagere: Anette Poulsen (AP), Knud Mathiesen (KM), Peter Bach-Nielsen (PBN), Claus Bjarne Christensen (CBC), Kirsten Bundgaard (KB), Helen Conway-Blake 

(HCB), Jens Lassen (JL), Birte Rerup (BR), Jan Sejersdahl Kirkegaard (JSK), Nauja May Fleischer (NMF), Bodil Vibe Rasmussen (BVB), Sanne Lauridsen (SL), Per Jen-

sen (PJ), Jane Kallestrup (JK) og Katrine Rasmussen (KR) 

Afbud:  Ali Nuur (AN), Trine Buus Karslen (TBK), Marianne Banner (MB) og Lone Appel Nørskov (LAN)  

Gæster: Stinne Skammelsen (SK), Lotte Henriksen (LH) og Jan Iburg (JI) 

 

 

 DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 
1.1 Godkendelse af dagsorden og 

referat  

Bilag. Referat samt dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
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TIL DRØFTELSE 

2.2 

 

 

Valg af ny næstformand  

v/formand Anette Poulsen 

I henhold til forretningsorden for Aarhus Kommunes 

Handicapråd vælges en næstformand på følgende 

måde: 

Uddrag af forretningsorden: 

§ 5 Rådet vælger af sin midte en formand og en næst-

formand. Rådet vælger først en formand, dernæst en 

næstformand.  

Stk. 2 Vælges formanden for rådet bland de medlem-

mer der repræsenterer Århus Byråd, da vælges næst-

formanden blandt de medlemmer der repræsenterer 

DH og visa versa.  

Stk. 5 Udtræder formanden eller næstformanden i 

valgperioden, vælger rådet af sin midte en ny formand 

eller næstformand efter retningslinjerne nævnt i stk. 1-

3. 

Forretningsorden vedlagt som bilag 

Peter Bach Nielsen blev valgt som rådets nye næstformand. 

 

Sanne Lauridsen, der er tidligere suppleant for Jørgens Bak, er nyt fast 

medlem at Handicaprådet. 

2.3 

kl. 17.05 – 

18.00 

Opfølgning på temamøde om 

interessevaretagelse i Handi-

caprådet v/ udviklingskonsu-

lent Stinne Skammelsen 

Bilag 

 
Opsamling på gruppearbejde 

Stinne Skammelsen lavede en opsamling på gruppearbejdet fra sidste 

møde og gav en præsentation af pejlemærker for strategisk interesseva-

retagelse ift. hovedinteressenter.  

Rådet gav input til det videre arbejde omkring at konkretisere pejle-

mærkerne. 

 

Til det kommende møde laver SK et udkast til pejlemærker, hvor rådets 

input indarbejdes.  
 

Opfølgning på temamøde 
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SK præsenterede formålet med opfølgning på temamøde om interesse-

varetagelse:  Rådets interne samarbejde (da et godt samarbejde gavner 

interessevaretagen). 

 

Fokus: 

- Mødeform 

- Det relationelle samarbejde mellem medlemmerne (f.eks. or-

dentlig tone) 

- Behandling af ”gæster” 

Derefter var der en gruppedrøftelse ift. mødeform og det relationelle 

samarbejde med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

- Hvad har kendetegnet det bedste møde indtil nu? Hvorfor? 

- Hvad kendetegner et godt relationelt samarbejde i rådet? 

- Hvad kan forbedres ift. det relationelle samarbejde?  

 

Der blev taget referat fra gruppearbejdet. Referatet sammenskrives og 

præsenteres på næste handicaprådsmøde – eventuelt i form af en hen-

sigtserklæring.  

Noter fra gruppedrøftelse vedlagt referatet. 

 

2.4 

Kl. 18.00 – 

18.30 

Høring vedr. Rammeaftale 

2018 v/socialchef Lotte Hen-

riksen 

Bilag 

Bemærkninger i perioden d. 1. marts – 20. april 

Lotte Henriksen gav en præsentation af Rammeaftale 2018. Oplæg ved-

lagt referatet.  

Målgruppen for de fælleskommunale målsætninger er voksne med fy-

sisk eller psykisk funktionsnedsættelse: 

- Borgere med fysiske handicap 

- Borgere med udviklingshæmning 

- Borgere med hjerneskade (erhvervet/medfødt) 

- Borgere med udviklingsforstyrrelse (ADHD/autisme) 

De fælleskommunale målsætninger bygger på tre bærende principper: 

- Der tages udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer. 
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- Vi arbejder sammen med borgere, pårørende, netværk og civil-

samfundet 

- Vi bygger på bedste viden. 

NMF spørger ind til Specialskoleaspektet i Rammeaftale 2018. 

Specialskolerne i Aarhus Kommune er ikke en del af rammeaftalen. 

 

Handicaprådet har visse forbehold i forhold til Rammeaftale 2018. 

Ap henviser til at høringssvaret skal indeholde et opmærksomheds-

punkt, og betænkning, i forhold til det økonomiske aspekt af Rammeaf-

tale 2018 – med det formål at skabe fokus på det i Rammeaftale 2019. 

 

Rådet har betænkninger ift. begrebet mestring, og hvordan det skal op-

fattes. Hvis der med mestring menes, at mennesker med handicap skal 

klare mere selv, så er der en bekymring for, at det stilles krav, som den 

enkelte ikke kan klare, og at det vil gå ud over trivslen hos denne gruppe 

af mennesker. 

 

AP foreslår af JL udarbejder et forslag til høringssvar omkring den politi-

ske vision i rammeaftalen.  

Det besluttes at JL udarber et udkast og indsender til sekretariatet.  

PAUSE 
   

2.5 

Kl. 18.30 – 

19.00 

Høring af indstilling om Mål- og 

indholdsbeskrivelse for SFO og 

Lektiehjælp v/ pædagogisk 

konsulent Jan Iburg 

Bilag 

Høringsfrist d. 21. april 

Jan Iburg gav en præsentation af indstilling om Mål- og indholdsbeskri-

velse for SFO og Lektiehjælp. 

 

I forlængelse af Folketingets ændring af folkeskoleloven (Folkeskolere-

formen), Byrådets vedtagelse af ny børne- og ungepolitik samt ny be-

kendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelse for 

folkeskolens fritidsordninger, skal Rammer for mål- og indholdsbeskri-

velse for SFO i Aarhus Kommune revideres. 

 

Med folkeskolelovens krav om lektiehjælp og faglig fordybelse i fagop-

delte undervisning eller i tiden for understøttende undervisning foreslås 

det, at tilbud om lektiehjælp i SFO gøres frivillig. 
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Diskussion i rådet 

Der er enighed om, at det overordnet er en fin indstilling med gode in-

tentioner, men Rådet spørger ind til, hvordan specialskolebørn er ind-

tænkt i indstillingen. 

JSK fremhæver, at indstillingen er udarbejdet ud fra den grundtanke, at 

når det gælder børn, så gælder det alle børn. Der er ingen mål, der er di-

rekte rettet imod børn med handicap. MBU er en decentral organisation, 

og der er lagt op til, at indstilling om Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO 

og Lektiehjælp på lokalplan i de lokale skolebestyrelser skal målrettes 

og omsættes i praksis. 

NMF stiller spørgsmål ved, om børn med kognitive handicap bliver tilgo-

deset? Hvis disse børn er en del af en taxaordning, der giver 1½  times 

transport, har disse børn ikke samme forudsætninger for læring som an-

dre børn med kortere transport. Der er for lidt tid til lektiehjælp hos de 

børn, der virkelig kan have behov for det. 

 

AP henviser til, at der indføres et opmærksomhedspunkt i høringssvarer 

ift. børn der transporteres og om de har tilstrækkelig tid til lektiehjælp. 

Dette gælder især værtsskoler, idet specialskolerne har lektiehjælp inte-

greret i skoletiden. 
 

2.6 

Kl. 19.00 – 

19.10 

Magistraten for Sociale Forhold 

og Beskæftigelses svar på He-

len Conway-Blakes spørgsmål 

vedr. tildeling af førtidspension 

til mennesker med Handicap  

Bilag Rådet finder at MSB’s svar efterlader uklarhed ift. hvem der får tilkendt 

førtidspension. Det tyder på at mennesker med udviklingshæmning får 

tilkendt førtidspension, men hvad med dem, der ikke gør? 

HCB efterlyser bedre belysning: 
- Hvilke mennesker får ikke førtidspension? 
- Hvor mange er de? Hvad sker der med dem, der i stedet for før-

tidspension får kontakthjælp? 
- Hvad med dem der får tilkendt førtidspension men godt kan ar-

bejde et par timer? Sørger kommunen for, at bliver hjulpet ud i 
et skånejob? 

Rådet beslutter at invitere én fra Beskæftigelsesforvaltningen ind i Han-

dicaprådet for at belyse problemstillingen. 
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Det aftales, at PJ og HCB forud for dette afholder et møde med Beskæfti-

gelsesforvaltningen for at forventningsafstemme og fortælle, hvad Rådet 

ønsker svar på. 
 

2.7 

Kl. 19.10 – 

19.20 

Godkendelse af forslag til pro-

gram for dialogmøde med Tek-

nisk udvalg v/udviklingskon-

sulent Jane Kallestrup 

Bilag 

 

I juni 2017 er Handicaprådet værter for et dialogmøde med Teknisk Ud-

valg.  

 

Rådet efterlyser en opfølgning på Letbanens perroner. 

 

Kommentar til programpunkt 2: Oplæg om MTM’s nye Tilgængeligheds-

strategi v/ Chef for Anlæg, Trine Buus Karlsen. Oplægget omhandler en 

gennemgang af de tre fokusområdet: bygninger, veje og pladser og det re-

kreative område. 

Rådet efterlyser at tilgængeligheden i visse kvarter bliver fremhævet. Fx 

Latinerkvarteret. 

 

Det besluttes at tage en dialog med TBK ved næste Handicaprådsmøde. 

TIL ORIENTERING  
3.1 

Kl. 19.20 – 

19.30 

Nyt fra organisationer, forvalt-

ninger og politikere - Forespørgsel på besøg fra Handicaprådet 

Slagelse Kommune v/formand Anette Poulsen 

(bilag). 
Formandskabet har foreslået følgende datoer: 

27.04, 04.05 og 09.06. 

- Kort gennemgang af ansøgninger til tilgængelig-

hedspuljen foråret 2017 v/udviklingskonsulent 

Jane Kallestrup 

 

- Forespørgsel på besøg fra Handicaprådet Slagelse Kommune: 

Handicaprådet Slagelse Kommune kommer med nye datoer, da 

de ikke kan nogen af de foreslåede. 

- Ansøgninger Tilgængelighedspulje: Oversigt vedhæftet referatet. 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4.1 

KL. 19.30 

Næste møde Præsentation af etablering af netværk for unge med 

handicap. 
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Den 8. maj får handicaprådet får besøg af en udvik-

lingskonsulent fra Socialforvaltningen, John Liholm, 

og nogle af de unge mennesker fra netværket. 

EVENTUELT  
 

5.1 

Kl. 19.30 

Eventuelt  Handicaprådet beslutter at sende en vingave til afgående næstformand 

Jørgen Bak. 


