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Referat

Handicaprådet

Dato: 25. juni 2019
Tid: 17:00 - 19:30
Sted: Sejlsportscentret, Esther Aggebosgade 80, Aarhus Ø (C)

Deltagere: Finn Amby
Jan Sejersdahl Kirkegaard
Trine Buus Karlsen
Jens Lassen
Birte Rerup
Mette Bjerre
Nina Rasmussen
Almaz Mengesha
Sanne Lauridsen
Natascha Mannemar Jensen
Peter Bach-Nielsen
Mogens Toustrup
Jane Kallestrup
Tine Enkelund

Afbud: Mahad Yussuf
Janie Juul

Gæster: Ruth Kjær, MSO
Hanne Linnemann, MSO

Bemærk: Fra kl. 16.00 - 17.00 er der rundvisning på Aarhus Ø v/Arealudvikling 
(Teknik og Miljø)

1   Rundvisning på Sejlsportscentret (17.00-17.10)
Thomas Capitani, der er leder af Sejlsportscentret fortalte om organiseringen omkring 
stedet og dets faciliteter. Udover foreninger og klubber med relation til forskellige 
sejlsports-aktiviteter bliver det store rum også brugt af veteranklubber med medlemmer 
der lider af PTSD. 
2   Resumé af rundvisning på Aarhus Ø og orientering om kommende projekter 
v/Arealudvikling (17.10-17.30)
Forud for mødet var der en rundvisning på Aarhus Ø med start ved Havnebadet via det 
netop indviede AARhus, Havneholmen, Generationernes Hus, Havnehusene, Z-huset og 
til sidst Sejlsportscentret. Publikationen ”Aarhus i udvikling” blev uddelt på mødet af 
Trine Buus Karlsen. Under rundvisningen var der spørgsmål til adgangsforholdene i 
Badehusene, som ligger mellem Havnebadet og AARhus. Dette bliver undersøgt 
nærmere. 
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3   Godkendelse af dagsorden og referat (17.30-17.35)
Dagsordenen blev tilføjet et nyt punkt 9, da Natascha Mannemar Jensen ønskede at give 
en orientering om den økonomiske situation i Voksenhandicap. 
Der var ingen bemærkninger til referatet.  
4   Oplæg om Sundhedspolitik 2020-2024 v/Ruth Kjær (17.35-18.10)
Ruth Kjær orienterede om den nye sundhedspolitik og dens sammenhæng til den nye 
Handicappolitik og det igangværende arbejde i opgaveudvalget Sundhedsfremme. I den 
nye sundhedspolitik arbejdes der videre med de fire satsningsområder i den nuværende 
sundhedspolitik (se vedlagte præsentation). For hvert initiativ bliver der udarbejdet 
konkrete handleplaner. MSO stillede Handicaprådet tre spørgsmål, der fik disse 
kommentarer med:
1. Hvad vil I særligt have fokus på i den kommende sundhedspolitik?

- Tilbud om systematisk sundhedstjek til mennesker med kognitive vanskeligheder, 
så de ikke har uopdaget sygdom eller skader.

- Forebyggelse af ensomhed fx blandt mennesker med hørehandicap.
- Tilbud om motion tilpasset målgruppen – og evt. på tværs af generationer.
- Fokus på den mentale (kognitive) sundhed.

2. Hvordan kan I være med til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde med 
afsæt i de nævnte fokusområder?

- I forhold til ADHD vil Nina Rasmussen gerne inddrages mere i processen, og gerne 
arbejde med digital dannelse for børn og unge.

- Høreforeningen kan arrangere fællesspisning for at forebygge ensomhed blandt 
mennesker med hørehandicap.

- Handicaprådet kan bidrage med at udforme effektmål, når politikken er 
formuleret.

3. Er der nogle specifikke spørgsmål/perspektiver, I gerne vil have belyst?
- Det vil være et godt sted at starte med ”ulighed i sundhed”, fx hvordan borgere på 

bosteder får hjælp til at være sunde.
- På langt sigt vil det være interessant at se, hvordan parametre som fx kort 

uddannelse, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet vil smitte af på sundhed.

5   Spisepause (18.10-18.40)

6   Drøftelse af høringssvar "Etablering af Børne- og Sundhedshus Vest" 
v/Hanne Linnemann (18.40-18.50)
Hanne Linnemann orienterede om indstillingen, der er udarbejdet i et samarbejde 
mellem Sundhed og Omsorg og Børn og Unge. Sundhed og Omsorg har søgt puljemidler 
fra Sundhedsstyrelsen til etablering af et sundhedshus i den vestlige del af Aarhus. Det 
er en lokal lægepraksis, der flytter ind i den øverste etage af bygningen. I stueplan 
etableres en daginstitution med plads til 96 børn. Herudover skal husets midterste etage 
benyttes til de aktiviteter, Folkesundhed p.t. har i Globus. Handicaprådet udtrykte en 
forventning om, at der sikres alle former for tilgængelighed i hele huset. Hertil at Børne- 
og Sundhedshuset via forskellige aktiviteter/arrangementer kan være et lokalt 
samlingssted for mennesker i alle aldre med og uden handicap (høringssvar vedhæftet). 
7   Drøftelse af høringssvar "Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg 2020" 
(18.50-19.05)
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Det materiale, der er sendt i høring, er en beskrivelse af den nuværende status. Efter 
budgetforhandlingerne kommer den endelige Kvalitetsstandard 2020 til byrådets 
godkendelse. Finn Amby gav udtryk for, at han synes, at formuleringen om praktisk 
hjælp ikke er fyldestgørende nok og ikke tilgodeser mennesker med 
funktionsnedsættelse. Det blev aftalt, at Finn Amby og Jens Lassen mødes for sammen 
at komme med et forslag til formulering. Høringsfrist 1.7.2019 (høringssvar vedhæftet). 
8   Drøftelse af høringssvar "Planstrategi 2019 og temaplaner" (19.05-19.15)
Aarhus Kommunes Planstrategi og 5 temaplaner er sendt i offentlig høring (link: 
https://deltag.aarhus.dk/hoering). Helt overordnet ønsker Handicaprådet, at der i hele 
Aarhus Kommune – på landet, i byen, i naturområder – sikres bedst mulig tilgængelighed 
for mennesker med handicap. At der i boligarealer gøres plads til andet end traditionelle 
boformer, fx større og mindre boliger med plads til flere generationer (a la 
Generationernes hus). At infrastruktur sikrer mobilitet og mulighed for handicapparkering 
tæt ved både kulturelle aktiviteter og naturoplevelser. 
9   Orientering om den økonomiske situation på Voksenhandicapområdet 
v/Natascha Mannemar Jensen
Natascha Mannemar Jensen gav en orientering om den økonomiske situation på 
Voksenhandicapområdet, som selvom der i 2016 blev tilført flere midler nu midt i 2019 
oplever en væsentlig budgetoverskridelse. Der er derfor allerede nu iværksat en 
genopretningsplan for området. Merforbruget skyldes bl.a. at der er kommet flere sager 
– og flere tunge sager til området. Herudover har der været takststigninger på pladser 
udenfor Aarhus Kommune og flere anbringelser på børneområdet. Man arbejder med en 
selvforsyningsstrategi, så udgifterne nemmere kan styres. Handicaprådet udtrykte stor 
bekymring for økonomien på området, som det mener har været for lavt prioriteret i 
flere år. Det undrer samtidig Handicaprådet, at dette ikke kunne forudses i december 
2018, hvor Handicaprådet fik en præsentation om de økonomiske forhold på området. I 
Børn og Unge oplever man de samme udfordringer i forhold til øgede udgifter på 
specialeundervisningsområdet. Der fremkom et forslag om at holde et møde på tværs af 
magistratsafdelingerne, hvor man ser på perspektiverne for de kommende 3-5 år.   
10   Eventuelt (19.15-19.20)
Jane Kallestrup spurgte efter deltagere til et arbejdsudvalg omkring Frederiks Allé. Birte 
Rerup og Mogens Toustrup meldte sig.
Jan Kirkegaard oplyste, at han i en periode også skal varetage en anden lederstilling i 
Børn og Unge, og at det derfor vil være hans suppleant, Lotte Fensbo, der deltager i 
møderne. 
11   Evaluering af dagens møde (19.20-19.30)
Der var enighed om, at det havde været et godt og spændende møde i nogle gode 
rammer udenfor Rådhuset. 

https://deltag.aarhus.dk/hoering
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