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Referat

Handicaprådet

Dato: 20. maj 2019
Tid: 17:00 - 19:30
Sted: Rådhuset, mødeværelse 390

Deltagere: Finn Amby
Jane Kallestrup
Trine Buus Karlsen
Jens Lassen
Tine Enkelund
Peter Bach-Nielsen
Mahad Yussuf
Nina Rasmussen
Sanne Lauridsen
Mogens Toustrup
Birte Rerup
Jasmina Kusturica

Afbud: Jan Sejersdahl Kirkegaard
Mette Bjerre
Almaz Mengesha
Natascha Mannemar Jensen

Fraværende:

Bemærk: Gæster: Alvaro Arriagada, Hanne Linnemann og Hanne Johansen

1   Orientering om budget (proces, tidsplan) v/Alvaro Arriagada (17.00 - 17.30)
Alvaro Arriagada orienterede om processen og tidsplanen for årets budgetforhandlinger. I 
øjeblikket er det ikke muligt at udtale sig konkret om budgettet pga. det kommende 
folketingsvalg. Når regeringen er dannet, skal der laves økonomiforhandlinger med KL, 
som bl.a. udgør den økonomiske ramme for Aarhus Kommune. Der er risiko for, at hele 
processen skal udsættes og at aftalen fra sidste år må forlænges. Kommunen har dog en 
lovmæssig binding for at vedtage et budget inden november. 

Der er særligt to problemstillinger som Aarhus Kommune tager med i de nye 
budgetforhandlinger. Dels vedr. aftalen om de udsatte bydele, herunder en skoledel som 
man i budgetforhandlingerne 2018 havde udskudt til 2019. Derudover 
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budgetudfordringer i enkelte afdelinger, hvor der eksempelvis kan nævnes et stort pres 
på området for socialt udsatte og psykiatrien i MSB. 
Endvidere forventer man en fortsat udvikling vedr. områder der varetages af hhv. 
regioner og kommuner.

Til sidst orienteredes Rådet om, at man i år planlægger anlægsudmøntning i Aarhus 
Kommune. Der er særligt fokus på boliger på det sociale område, hvor der er ønsker om 
at øge selvforsyningen i Aarhus Kommune. 

På spørgsmålet om, hvordan nedrivning og genopbygning i udsatte bydele skal 
finansieres, svarede Alvaro Arriagada, at det primært drejer sig om anlægsøkonomi og 
engangsudgifter. 

2   Godkendelse af dagsorden og referat (17.30 - 17.40)
Referat og dagsorden godkendt, dog med en opfordring til Magistratsafdelingerne om at 
være opmærksom på sager som Handicaprådet skal forholde sig til, så at de kan indgå i 
mødeplanlægningen i god. Endvidere opfordring til sekretariatet om at være opmærksom 
på sager på vej i Byrådet som Handicaprådet bør orienteres om.   

3   Orientering om indkomne høringssvar til ny handicappolitik v/Jane 
Kallestrup (17.40 - 18.00)
Jane Kallestrup orienterede om indkomne høringssvar. I alt er der 34 høringssvar, hvoraf 
de 17 er fra privatpersoner. Der er en bred opbakning til handicappolitikken, som er 
underbygget med positive bemærkninger. Høringssvarene har givet anledning til mindre 
justeringer som både er indarbejdet i politikken og belyst i indstillingen. Endvidere er der 
kommet en række høringssvar som påpeger mangel på ressourcer og lave normeringer. 
Denne del kan ikke adresseres i politikken og er således belyst i indstillingen.

4   Spisepause (18.00 - 18.20)

5   Møde med Magistraten den 27. maj v/Finn Amby (18.20 - 18.40)
Der var enighed om, at ressourcer til bosteder for udviklingshæmmede og autister skal 
prioriteres og drøftes på mødet med Magistraten. Derudover var der også enighed om at 
nævne behovet for flere midler til bostøtteområdet. Birte Rerup foreslog også en 
drøftelse af BPA-ordningen. Rådet anbefalede, at BPA-ordningen kommer på som et 
selvstændigt punkt på Handicaprådets møde i stedet.

6   Til udtalelse/høring

6.1   Kravspecifikationer på rollatorer SKI indkøbsaftale (18.40 - 18.45)
Ingen bemærkninger.

6.2   Evaluering af 2-1 veje på forskellige vejstrækninger i Aarhus (18.40 - 18.45)
Handicaprådet udtrykker bekymringer for nogle grupper og deres sikkerhed på vejene. 
Rådet opfordrer til, at der undersøges om det er muligt at lave en anden form for 
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afmærkning på vejene så bl.a. mennesker med synshandicap får mulighed for at 
orientere sig om vejforholdene. 
En liste over konkrete drøftelser vil blive fremsendt til Liv Maria Stender (MTM), der 
arbejder med evalueringen.

6.3   Sundhedsaftale 2019 - 2023 v/Hanne Linnemann MSO (18.45 - 19.05)
Hanne Linnemann gav en orientering om sundhedsaftalen 2019-2023. Hanne Linnemann 
påpegede, at der i Aarhus Kommunes høringssvar til sundhedsaftalen var fremhævet, at 
økonomien bør følge opgaven. Dette ønske er ikke blevet tilgodeset i den endelige 
sundhedsaftale. Der indstilles, at Byrådet godkender sundhedsaftalen, men med 
forbehold for formuleringen omkring økonomien. Handicaprådet har d. 23. maj afgivet 
høringssvar med fuld opbakning til indstillingen. 

6.4   Boligplan 2019-2029 v/Hanne Johansen MSO (19.05 - 19.15)
Hanne Johansen orienterede om boligplanen, som er vedlagt referatet.
Finn Amby opfordrede til, at boligplanen læses grundigt igennem. 
Fristen for at afgive høringssvar er d. 4. juni 2019.

7   Eventuelt (19.15 - 19.25)
Tine Enkelund orienterede om, at næste møde i Handicaprådet afholdes på Aarhus Ø d. 
25. juni på Sejlsportscentret.

Jane Kallestrup orienterede om, at Handicaprådet har fået mulighed for at tilbyde fire 
unge mennesker med handicap et traineeophold i forbindelse med Tall Ships Race d. 23. 
juli – d. 3. august. Det er tale om to hollandske skibe som sejler fra Bergen til Aarhus. 
Skibene kan ikke tage kørestolsbrugere med. Mogens Toustrup, Sanne Lauridsen og Nina 
Rasmussen har meldt sig til for at finde deltagere til forløbet samt planlægge et 
velkomstevent når skibene ankommer til Aarhus.

Birte Rerup orienterede om, at hun været til rejsegilde på Generationerne Hus. Til 
efteråret kan man besøge Generationernes Hus for at se lejlighederne. 

8   Evaluering af dagens møde (19.25 - 19.30)
Der var bred enighed om at det var et godt udbytterigt møde.
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