Møde i Handicaprådet
Mødedato:
Mødetidspunkt:
Mødested:

17. december 2019
Kl. 17.00 – 19.30
Scandic Aarhus City, Østergade 10, Aarhus

Bemærkninger: Lone Nielsen/Lene Søgaard – Ulla Reintoft Henriksen/Dorte With – Trine Buus Karlsen og
Tina Fendinge holdt oplæg på mødet.
Deltagere: Finn Amby (formand), Mette Bjerre (næstformand), Peter Bach-Nielsen, Sanne Lauridsen, Birte
Rerup, Nina Rasmussen, Mogens Toustrup, Mette Storgaard Andersen, Jens Lassen, Trine Buus Karlsen,
Lotte Fensbo, Mahad Yussuf, Tine Enkelund, Per Jensen, Jane Kallestrup og Karin Kling
Afbud: Natascha Mannemar Jensen/Ruth Lehm, Almaz Mengesha/Knud N. Mathiesen
1. Godkendelse af dagsorden og referat (17.00-17.05)
Referater fra den 18. november 2019 og dagsorden godkendt.
2. Orientering om RIWC 2020 v/Lone Nielsen og Lene Søgaard, MSO (17.05-17.30)
Lone Nielsen og Lene Søgaard fortæller, at de er udlånt til Rehabiliteringsforum Danmark for at arbejde
med 24 th Rehabilitation International World Congres (RIWC) i Aarhus. Der vil være 2500 deltagere,
hvoraf en gruppe på omkring 200 vil være kørestolsbrugere. Kongressen løber over 3 dage (8. – 10.
september 2020).
Intentionen med kongressen er, at de iværksatte tiltag kommer til at række ud over selve kongressen –
og får sat et aftryk i et langsigtet perspektiv. Lene Søgaard og Lone Nielsen er opmærksomme på
udfordringen med at få byen gjort klar til nye gæster i og med, at Festugen slutter to dage før kongressen
begynder.
Der er nedsat et tilgængelighedsudvalg under Rehabiliteringsforum Danmark blandt andet repræsenteret
ved Freddie Nielsen som formand, Allan Tambo fra VisitAarhus og Ulla Søberg Jacobsen fra Tours on
wheels.
Nina Rasmussen er nysgerrig på, hvordan borgere med kognitive handicap er indtænkt i tilgængelighedsudvalget under Rehabiliteringsforum Danmark. Lotte Fensbo supplerer med, at kongresdeltagerne kommer
til at besøge institutioner for borgere med kognitive handicaps.
Mette Bjerre gør opmærksom på muligheden for at inddrage Aarhus Kommunes styregruppe for
tilgængelighed – og vigtigheden af fokus på overlap og naturlige samarbejdsflader med arbejdsgruppen
for tilgængelighed under Rehabiliteringsforum Danmark. Mette Bjerre giver også udtryk for vigtighed af, at
Aarhus Kommunes Handicappolitik tænkes ind i arbejdet med 24 th RIWC.
3. Orientering om status på kvalitetsstandarder for kontaktpersonordning til døvblinde v/Ulla
Reintoft Henriksen, MSO og Dorte With, CSH (17.30-18.00)
Finn Amby rammesætter punktet og udtrykker, at det handler om en opsamling på høring og vedtagelse
af kvalitetsstandard for døvblinde i 2019. Finn Amby udtrykker håb om at få viden om status på arbejdet
med kvalitetsstandard for døvblinde og om den hidtidige proces.
Dorte With orienterer om, at implementering af kvalitetsstandard og revurdering for 20 døvblinde er i fuld
gang – og at Handicaprådet burde have haft en orientering herom.
Dorte With fortæller, at den enkelte borger kan bevilges 9 ugentlige kontaktpersontimer plus puljetimer,
som den døvblinde selv disponerer over. Hvis borgerens behov ændrer sig, kan man ansøge om flere
timer, da tildelingen altid beror på en individuel konkret vurdering. Udover kontaktpersonordningen findes
der andre hjælpemuligheder, som den døvblinde kan søge. Det kan imidlertid være en jungle at finde
rundt i. På den baggrund er det sandsynligt, at det bliver CSH, der kommer til at hjælpe med at
koordinere de forskellige hjælpeordninger som pleje- og praktisk hjælp og ledsagelse til arbejde.
Dorte With udtrykker, at man i CSH har undervurderet, hvor lang tid processen tager. Pt. har 7 borgere,
hvor kompleksiteten er størst, fået revurderet deres kontaktpersonordning. Det har resulteret i, at nogle af

1

de 7 borgere har valgt at anke deres afgørelse, hvilket CSH synes er en god idé i forhold til at få lagt et
tildelingsniveau. De resterende 13 revurderinger er undervejs.
De nye bevillinger træder i kraft pr. 1. marts 2020, hvorfor det, i et CSH-perspektiv, giver mening at vente
med en evaluering af kvalitetsstandarden i Handicaprådet til slutningen af 2020. Jens Lassen supplerer
med, at den lovede passus om døvblinde i ”Sammen om et bedre liv” er formuleret, og at der hurtigst
følges op. Samtidig beklager Jens Lassen, at afsnittet udeblev i 2019-udgaven.
Dorte With orienterer om, at det er en rammeaftale med Aarhus Kommune og CSH som arbejdsgivere og
Center for Døve (CFD) som rekrutteringsinstans, der udgør samarbejdsgrundlaget i kontaktpersonordningen. Det kan være sårbart at finde den rigtige kontaktperson til den døvblinde, og på den baggrund
er en ny rammeaftale undervejs mellem Aarhus Kommune, CSH og CFD.
Dorte With orienter også om ferie i udlandet, hvor der kan bevilges op til 14 dages ferie med kontaktpersonen. Ved afholdelse af mere end 14 dages ferie, bruges der af puljetimerne. Som kontaktperson kan
man arbejde i op til 10 timer i døgnet under ferier. Det er muligt at tildele mere end 10 kontaktpersontimer i døgnet, da tildeling altid beror på en individuel konkret vurdering.
Peter Bach-Nielsen spørger, om en borger kan få to kontaktpersoner med, hvis der er behov for mere end
10 kontaktpersontimer i døgnet, hvilket Dorte With bekræfter.
Peter Bach-Nielsen vil også gerne vide, om serviceniveauet er gået ned, nu hvor man er gået fra 30 timer
til 9 timer ugentligt. Dorte With udtrykker, at man som døvblind har mulighed for at søge andre hjælpeforanstaltninger, der ”kompenserer” for de timer, den døvblinde er reduceret.
Sanne Lauridsen takker for et godt oplæg, men pointerer samtidig, at døvblindekonsulenten, der udfører
revurderingerne ikke har gjort arbejdet godt nok, da de 7 revurderede borgere og deres kontaktpersoner
ikke har følt sig hørt. Dorte With svarer, at det på ingen måde har været hensigten ”at køre nogen over”.
Men der kan opstå misforståelser med fx 3 tolke for den døvblinde. Sanne Lauridsen supplerer og
udtrykker, at kontaktpersonerne ikke er klædt godt nok på i forhold til at deltage i revurderinger. Dorte
With er opmærksom på, at der ikke nødvendigvis har været en samlet fælles forståelse i revurderingerne,
hvorfor kontaktpersonerne efter al sandsynlighed vil være klædt bedre på fremadrettet.
Dorte With erkender, at den nye ordning for kontaktpersoner øger kompleksiteten. Fx, at den døvblinde
ikke længere selv kan ansætte kontaktperson. Dorte With udtrykker samtidig, at Aarhus Kommune ligger
højt i forhold til antal tildelte kontaktpersontimer for den enkelte døvblinde.
Finn Amby udtrykker håb om, at misforståelser ryddes af vejen – og at supplerende støtteordninger straks
kommunikeres i forlængelse af revurderingen. Finn Amby opfordrer til, at Handicaprådet løbende bliver
orienteret om økonomi, nu da den døvblinde også modtager andre hjælpe- og støtteordninger.
Mogens Toustrup spørger, om den døvblinde den 1. marts 2020, når revurderingen træder i kraft, selv
skal søge om mere hjælp, når de går fra 30 til 9 ugentlige kontaktpersontimer. Dette afkræfter Dorte With
og siger, at det gerne skulle være sket inden.
Jens Lassen udtrykker, at MSO ikke slipper disse borgere, og at det ikke er nogen spareøvelse. De
døvblinde skal nok få den hjælp, der er brug for – også mere hjælp, hvis der er behov for det.
Finn Amby takker for den grundige og beroligende orientering jf. Jens Lassen’s forsikringer.
4. Orientering om tilgængelighed i de nye el-busser (linje 13) og kravspecifikationer i
forbindelse med kommende køb v/Trine Buus Karlsen, MTM (18.00-18.25)
Trine Buus Karlsen orienterer om, at Midttrafiks samlede vognpark (4 el-bybusser på linje 13 + 200 øvrige
busser) har det laveste ind- og udstigningsniveau, der findes på markedet. Busserne kan ikke gøres lavere
ift. vejbump og andre ujævnheder. Alle busser er udstyret med en manuel rampe, der kan anvendes og
betjenes af hjælper eller borger i forbindelse med ind- og udstigning af bussen. I 2021 købes 25 nye el-led
bybusser (del af budgetforhandling) i et samlet udbud jf. gældende EU-forordninger på området.
Trine Buus Karlsen fortæller, at der, på udvalgte stoppesteder, laves en pilot-test med en niveauhævning
af kantsten. Der vil fortsat være udfordringer med, at bybusserne kan komme tæt nok på fortovet, når
bybusserne svinger ind i buslommer/stoppesteder.
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Birte Rerup ærgrer sig over, at mennesker med handicap fortsat ikke kan komme ind og ud af bybusserne
og udtrykker, at det lyder som Letbanen om igen. Det er diskriminerende ikke at kunne bruge bybussen
som handicappet.
Peter Bach-Nielsen udtrykker bekymring over, at det er en borgeropgave at håndtere en manuel rampe –
og giver udtryk for, at det er mere interessant med en hævning af kantsten i dertil etablerede busbaner. I
den sammenhæng foreslår Peter Bach-Nielsen afprøvning af el-bybusser med automatiske ramper, der
kan skydes ud/ind inden indkøb af nye el-bybusser.
Finn Amby pointerer, at det er den samlede bybusvognpark, der udgør udfordringen. El-bybusserne udgør
ikke et problem i sig selv.
Trine Buus Karlsen udtrykker, at man i afdelingen lytter, at man er opmærksom på problemer ved ind- og
udstigning, og at man følger med i udviklingen indenfor området.
På vegne af Handicaprådet udtrykker Finn Amby ønske om en tilbundsgående undersøgelse med
inddragelse af erfaringer på området fra sammenlignelige byer inden der foretages indkøb af nye el-led
bybusser 2021.
Trine Buus Karlsen undersøger muligheden for opsættelse af elektroniske tavler flere forskellige steder i
bybusserne.
Orientering om konsulentydelser på handicapområdet v/Tina Fendinge, MSB (18.25-18.45)
Tina Fendinge orienterer om, at MSB i 2018 indgik aftale med Brorson Consult i to personsager, hvoraf
Brorson Consult har gennemgået én. I den gennemgåede personsag opnåede kommunen en besparelse på
153.000,00 kr. med en udgift til konsulentfirmaet på 16.000,00 kr.
Der er ikke et startgebyr ved indgåelse af aftale med Brorson Consult. Firmaet kører efter et no cure – no
pay princip, så kommunen alene har udgifter til konsulenthuset, hvis der findes besparelser i
personsagerne.
Det er uvist, om Aarhus Kommune/MSB i fremtiden vi vil bruge Brorson Consult som ekstern leverandør.
6. Orientering om betydning af finanslovens aftaler for Aarhus Kommune v/Per Jensen (18.4518.50)
Per Jensen tegner et billede af konsekvenser af Finansloven for Aarhus Kommune jf. Notat om Finansloven
for 2020.
Der stilles spørgsmål til ansøgningspulje på 25 mio. kr. (styrket efterværn) til at hjælpe tidligere anbragte
børn ud i egen bolig. Per Jensen henviser til MSB for at finde svar på brug af puljemidlerne.
Per Jensen konkluderer, at Finansloven 2020 udgør et økonomisk tilskud for Aarhus Kommune jf. fremskrivning af antal borgere – og at der jævnt set kommer flere penge til kommunen.
7. Eventuelt (18.50-18.55)
Peter Bach-Nielsen foreslår, at Aarhus Kommunes Handicappris fremover uddeles omkring den 3.
december (international handicapdag), og at Handicapprisen dagsordenssættes i Handicaprådet efter
sommerferien 2020.
Nina Rasmussen ønsker, at en status på Letbanens tilgængelighed og Autismeforeningens henvendelse fra
efteråret 2019 og opfølgning dagsordenssættes på kommende møder i Handicaprådet.
8. Evaluering af dagens møde (18.55-19.00)
Sanne Lauridsen udtrykker, at punkt om kvalitetsstandarder for døvblinde var et rigtigt godt oplæg, der på
fin vis afsluttede rækken af antal gange, punktet har været italesat.
Finn Amby takker for samarbejdet i Handicaprådet i 2019.
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