
Handicaprådsmøde d. 25. august 2020 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste Handicaprådsmøde d. 22. juni 2020 (Bilag) 
 
 

2. Den nye Aarhus-måling (Bilag). Oplæg v/ Christian Pedersen. Kl. 17.00-17.30 

Er Aarhus en god by for alle? Også for mennesker med Handicaps? 

 
3. Status mht. økonomi og planer for udvikling på Handicapområdet (Bilag). Oplæg v/ Kristian 

Würtz. Kl. 17.30 – ca. 18.00 (måske 18.15) 

Status mht. økonomi og planer for udvikling på Handicapområdet, herunder især: 

1. Beskæftigelse og uddannelse i relation til mennesker med handicap   
2. Økonomi på voksenhandicap-området 

Hvordan kan vi arbejde sådan at disse ting / områder forbedres? 

 
4. Besøg af Knud Aarup og Michael Alber. Oplæg ved formand og næstformand i 

Udsatterådet. Kl. 18.30-19.00 (måske 19.15) 
 
Som tidligere nævnt vil Handicaprådet gerne høre om Udsatterådets rolle, drøfte hvor 
der er overlap mellem de to råds fokusområder. Er der nogle blandt de udsatte, som 
har funktionsnedsættelser som Handicaprådet skal være mere opmærksomme på at 
varetage interesser for? Der kan omvendt også være nogle mennesker med handicap, 
der er i risiko for at blive udsatte. 

 
 

5. DASSOS. Bemærkninger... (Bilag) 
 
Som følge af Corona-situationen har Formanden for DASSOS orienteret om, at fristen 
for indsendelse af bemærkninger til rammeaftalens udviklingsområder udskydes til d. 
24. august 2020, se evt. vedhæftede. 
Også til den tid vil det være fint, hvis I sætter mig (Janne Folden Bang) cc. på 
fremsendelsen af Handicaprådets eventuelle bemærkninger (jfb@aarhus.dk), så alle 
bemærkninger fra Aarhus Kommune samles til socialchef Lotte Henriksens orientering 
og brug på det efterfølgende DASSOS-møde. 
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6. Høring. Redegørelse for magtanvendelser i Sociale Forhold og Beskæftigelse i 2019 (Bilag) 

På mødet den 24. juni 2020 behandlede Byrådet sagen: Redegørelser for 
magtanvendelser 2019.  
I forbindelse med drøftelsen blev sagen henvist til behandling i Sundhed- og 
Omsorgsudvalget. Her planlægges det, at behandlingen gennemføres på 
udvalgsmødet den 5. august 2020. I forbindelse med byrådsdrøftelsen havde Almaz 
Mengesha (V) et ønske om, at Handicaprådet fik tilsendt rapporten for 
magtanvendelser i Sociale Forhold og Beskæftigelse til kommentering, inden 
behandlingen i Sundhed- og Omsorgsudvalget den 5. august 2020.  
Såfremt I har bemærkninger til rapporten og ønsker, at disse skal indgå, som en del af 
Sundhed- og Omsorgsudvalgets behandling af den samlede sag omkring 
magtanvendelser 2019, så hører vi gerne fra jer senest tirsdag den 4. august 2020 kl. 
12. Sagen forventes herefter dagsordensat på Byrådsmødet den 12. august 2020. 
ÆNDRING: MSB har oplyst, at denne først kommer på Sundhed- og 
Omsorgsudvalgsmødet den 2. september, så Handicaprådet har mulighed for at 
behandle den/udarbejde svar på sit møde den 25. august. 
 
I forlængelse af punktet vil Natascha Mannemar mundtligt orientere om sagen fra 
Kildebo i Tilst. 
  

7. Høring Byrådsindstilling. Ny organisering i MSO – høringsfrist d. 24. august 2020 (Bilag) 

Vedlagt er forslaget til ny organisering af Sundhed og Omsorg. Materialet er i høring 
til 24. august, og I må meget gerne sende jeres høringssvar til mig og Søren på hhv. 
klbj@aarhus.dk og skh@aarhus.dk 

Fristen d. 24. august er sat af hensyn til MSO skal fremsende indstillingen til BA onsdag 
d. 26. august inden kl. 12. Hvis det ikke er muligt at nå fristen for Handicaprådet, vil 
det være ok, hvis jeres høringssvar først eftersendes efter deres ordinære møde i 
Handicaprådet d. 25. august. Her vil Jens Lassen også kunne orientere om 
organisationsomlægningsforslaget. 

8. Evaluering af dagens møde 

 

Eventuelt 

9. Eventuelt 

 

Til Orientering  
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Punkterne 10, 11 og 12 gennemgås ikke på mødet - der anvendes i stedet skriftlige 
orienteringer 

 

10. HØRING. Klimavenlige og bæredygtige måltider i Aarhus Kommune  

Til Handicaprådet i Aarhus.  
Vi vil gerne invitere jer til at komme med høringssvar i forbindelse med 
byrådsindstillingen om Klimavenlige og bæredygtige måltider i Aarhus Kommune. 
Høringen foregår på Aarhus kommunes høringsportal, og den findes her: 
https://deltag.aarhus.dk/hoering/klimavenlige-og-baeredygtige-maaltider-i-aarhus 
kommune 
Sidste frist for at uploade høringssvar er d. 15. august kl. 12, 2020. Vi håber I har lyst 
til at bidrage, og I er velkomne til at opfordre andre relevante interessenter til at lave 
høringssvar. 
Rettelse: Høringsfrist er ændret til d. 30. august 2020. 
 
 

11. Corona – hvad har vi lært af Coronakrisen?  

Overvejelser omkring Corona – erfaringsopsamling fra de enkelte 
handicaprådsmedlemmer. I må meget gerne skrive og sende jeres overvejelser til 
sekretariatet senest d. 12. september, så vi kan tage det med, når emnet kommer på 
handicaprådsmødet d. 28. september 2020 

 

12. Brev fra Handicaprådet til Ejendomme - Vedrørende Blixens (Bilag).  

Vedhæftet svarbrev fra Bente Sejersen, Ejendomme 
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