Aarhus Kommunes Handicapråd

Referat af møde i handicaprådet den 12. januar 2021

1. Godkendelse af referat fra seneste handicaprådsmøde d. 15. december 2020
Referatet godkendt og rådet udtrykte stor tilfredshed med referaternes standard.

2. Møde med Rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek
I Magistraten for Teknik og Miljø (MTM) er der samlet set ca. 1000 ansatte – dvs. 5 % af alle ansatte
i Aarhus Kommune. MTM har også ca. 5% af kommunens budget. MTM er meget bevidste om at
være en del af noget større: At kunne skabe resultater i fællesskab. Vi vil være en god by for alle.
Derfor er der bl.a. også udarbejdet en tilgængelighedsstrategi.
a. Tilgængelighed og tilgængelighedsstrategien
Til finansiering af tilgængelighedsstrategien er der afsat 40 mio. kr. over 10 år. Eller 4 mio. kr.
årligt, de næste 10 år. Puljen er en mulighed for at rette op på et historisk efterslæb på
området. Strategien fokuserer på byen – men også på hele kommunen og oplandet.
I forhold til spørgsmålet fra Handicaprådet om brosten tester MTM løbende på ny fugemasse,
som ikke bliver suget op af rengøringen – således, at brosten (æstetiske hensyn) og fysiske
handicap gerne skulle kunne gå hånd i hånd.
I forhold til lyd-fyre ved lysregulerede fodgængerovergange (for blinde og svagtseende), er der
udviklet en plan for udrulning af de udviklede lydfyre, som Aarhus Kommune har testet i en
periode. Udrulningen sker i første kvartal 2021.
Der var en idé fra et medlem i forhold til brug af de 40 mio. kr.: Man kunne som kommune gå
forrest i forhold til spændende eksperimenter på handicapområdet. F.eks. kunne man ved
Sejlsportscentret v/ Aarhus Ø prøve at se om man kunne få nogle havkajakker i med nogle
kørestolsbrugere og fungere på lige fod med andre brugere ude på havet.
I forhold til spørgsmål om begrænsede fodgængerovergange – svarede rådmanden, at der
fagligt er mere evidens i trafiksikkerheden ved helle-anlæg end fodgængerfelter, da
fodgængerfelter kan være med til at skabe falsk tryghed. Det er dog et spørgsmål, som
rådmanden har udfordret. Og derfor er MTM ved snart ved at udrulle en strategi i Aarhus på et
andet område, hvor der kommer flere fodgængerfelter, bl.a. i Nørre Allé og Mejlgade.
Rådmanden kvitterede dog også fra input fra handicaprådet ift. Frederiks Allé og om der er
flere steder, hvor man kan bruge fodgængerfelter som redskab som trafiksikkerhed og som
tilgængelighedsskabende faktor, så vil han gerne være med til at levere på det.
b. Handicapparkering
Rådmanden / MTM har ønske om at ensrette kulturen på tværs af magistratsafdelingerne i
Aarhus i forhold til spørgsmål om handicapparkering. I dag er det ofte de enkelte
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magistratsafdelinger, der har udliciteret kontrollen af deres pladser til private vagtværn. Det
bliver forvaltet mangeartet. Derfor er ønsket, at der indgår som krav i de kontrakter, der bliver
indgået med firmaerne, at man f.eks. prioriterer og forvalter handicapparkering på en ønsket
måde.
Ift. spørgsmål, om man kan lave parkering gratis for handicappede i hele Aarhus, kunne der på
mødet ikke svares helt klart på dette. Siden har MTM undersøgt sagen og svaret er, at:
”Den eneste hjemmel kommunerne har, er til at sikre, at der bliver lavet parkeringspladser.
Men kommunen kan ikke regulere brugen af pladserne og betingelserne for at bruge dem. Så
kommunen kan ikke pålægge ejeren at pladser skal være gratis. Ejeren af pladserne må frit
opkræve afgift for parkering – dog må man ikke forskelsbehandle eller stille ejendommens
beboere ”bag i køen” til betalingspladser på ejendommen”.
I forbindelse med byggesager bliver kravene stillet til lokalplanerne. Der er en tabel med en
anvisning af, hvor mange handicapparkeringsplader til lille og stor vogn, man giver i forhold til,
hvor mange parkeringspladser, der er i alt. Det er den tabel, som MTM skeler til ifm.
byggesager. Hvis der er ønske om op- eller nedjustering i dette antal af
handicapparkeringspladser bliver ofte taget hensyn til dette, efter en faglig vurdering af
målgruppen i relation til byggeriet. Men udgangspunktet er den forholdsmæssige fordeling.
c. Handicapegnede boliger i lokalplaner.
Dette punkt nåede rådet ikke at drøfte. Det blev derfor aftalt, at handicaprådet tager punktet
på om handicapegnede boliger i lokalplaner – herunder også med input fra de øvrige
afdelinger, på et senere møde i handicaprådet.

3. Høring om fritidspædagogisk vision (SFO))
Hans Sloth og Astrid Holtz Yates fra MBU- forvaltningen briefede indledningsvis om den
fritidspædagogiske vision, der var sendt i høring i forhold til SFO-delen.
Handicaprådet kom med følgende bemærkninger til høringsudkastet:
•
•
•
•
•

Det er et rigtig fint udkast til vision, som er præsenteret.
Når bevægelsen går fra aktivitets- til formålsbestemte indsatser, kan det være en udfordring for
børn med særlige behov.
Man kunne skrive i indledningen for den fritidspædagogiske vision, at man husker at tage
hensyn til børn med særlige behov. Det kan f.eks. være vanskeligt for visse børn at indgå i et
elevråd.
Der mangler lidt om, at man tilpasser den fritidspædagogiske indsats til de individuelle behov.
Hvis man kunne gøre det, vil man nok lettere kunne inkludere børn med psykiske og kognitive
udfordringer.
Der er meget fokus på læring på det almene område; at børn skal være robuste mv. Visionen
kan også med fordel appellere til, at kompetenceudvikling kan handle om fokus på
specialpædagogiske kompetencer, inklusion og viden om forskellige handicaps.

4. Pause (18.00 – 18.20)
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5. Høring om ny fritidspædagogisk vision på fritids-og ungdomsskoleområdet
Jesper Callesen præsenterede kort hovedtræk i visionen på fritids- og ungdomsskoleområdet.
Handicaprådet noterer med tilfredshed, at hensyn til unge med funktionsnedsættelser har fået
plads i processen og er omtalt i materialet. Ellers er der ingen bemærkninger til høringsudkastet.

6. Nødberedskab på socialområdet som følge af Corona-situationen. Kort orientering fra MSB og
MSO
Natascha orienterede fra MSB:
Lige før jul kom en bekendtgørelse om nødberedskab på socialområdet som følge af Coronasituationen. På Voksen handicapområdet blev der før jul konstateret et større smitteudbrud, som
udsprang fra et af de større dagtilbud. Dette blev derfor lukket. Det har også være anledningen til,
at MSB i uge 2 har lukket de store dagtilbud ned og forlænge dagtilbuddene på vores botilbud. Og
så køres der nøddagtilbud for hjemmeboende og for de borgere på botilbuddene, som ikke kan
være i trivsel med at være derhjemme.
Der er ikke lukket ned for aflastning. Og MSB har flere i nødpasning end under forårets Coronanedlukning.
Der bruges tid på kvik-test på botilbud og i forhold til vacciner bruger forvaltningen tid på at påvirke
nationalt i forhold til at kunne få lov at vaccinere på botilbudsniveau (à la den måde, man har
vaccineret på indtil videre på – på plejehjemmene).
Jens orienterede om situationen i MSO:
I MSO har det ikke været nødvendigt i denne Corona-bølge at bringe nødbekendtgørelsen i brug.
Der er meget pres på, men det ser ud til, at det har toppet. Udfordringen i øjeblikket er at holde
smitte uden for plejehjemmene – for når det først er der, er det svært at komme af med igen.

7. Orientering om indsatser, som er med til at forebygge negative konsekvenser af Coronanedlukning
Der var meget stor tilfredshed og taknemmelighed i Handicaprådet i forhold til afdelingerne og alle
de indsatser, der trods alt bliver gennemført med borgerne for at forebygge negative konsekvenser
i denne, svære tid med Corona. Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Forslag til temaer til møde med Rådmand, Rabih Azad-Ahmad (MKB) til februar-mødet.
Formanden opfordrede til at medlemmerne af rådet kunne komme med input til det, som
handicaprådet ønsker at drøfte med rådmanden for Kultur og Borgerservice på det kommende
møde i februar. Det, der blev nævnt på mødet, var:
• Det er svært for personer med fysisk handicap, når man laver noget impulsivt (ikke permanente
indslag) – når man sætter en vogn op f.eks. eller også festuge, events mv. Hvordan kan man
tænke tilgængelighed mere ind der?
• Er kultur tilgængelig for alle med handicap? (husker man og kan man også at tænke borgere
med psykisk og kognitive handicap ind – hvis man kan?)
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•

Kort status på, hvor man er i Borgerservice ift. tilgængelighed (for det har rådet hørt noget om
for nylig). Er medarbejderne i Borgerservice klædt på til at hjælpe alle borgerne – også dem
med f.eks. kognitive handicap?

Medlemmerne kan i løbet af de næste par uger sende ideer til temaer til sekretariatet, hvis der er
ønsker ud over det nævnte.

9. Eventuelt
Der blev nævnt en sag, hvor et tilbud for unge (STU) var blevet lukket af socialtilsynet. Rådets
medlemmer fik en kort orientering om sagen – og der vil ifm. referatet blive fremsendt et
orienterende notat om sagen til rådets medlemmer.

10. Evaluering af dagens møde
Stor tilfredshed med mødets gennemførelse og for mødeledelsen. Skønt at få besøg fra
fagpersonerne ifm. høringerne og godt med tid til at behandle punkterne.
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