
Handicaprådet i Aarhus Kommune 

Referat af mødet i Handicaprådet den 24. august 2021 
(Afholdt i Generationernes Hus, Aarhus Ø) 

 

1. Rundvisning i Generationernes Hus  

Lederen af Generationernes Hus og afdelingslederen for handicapområdet viste rundt i Huset.  

 

Herefter var der ordinært møde i Handicaprådet inkl. spisning i lokalet: Samsø. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. juni 2021 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Sekretariatsbetjening af handicaprådet og fremtidige procedurer eller praksis.  

Finn nævnte, at for-personskabet forinden mødet have talt med sekretariatet om følgende model 

for at tydeliggøre sekretariatsbetjeningen herunder materiale sendt til handicaprådet: 

• De nye afklaringer bliver inkluderet i den nye forretningsorden, der bliver udarbejdet for 

det nye handicapråd i starten af deres nye valgperiode. 

• Alle generelle henvendelser til handicaprådet bliver som udgangspunkt sendt til 

handicaprådet på de ordinære møder, f.eks. som på dagens dagsorden under punktet: 

Orienteringer. 

• Henvendelser om større sager, temaer eller høringer bliver får selvfølgelig deres eget punkt 

• Henvendelser om personsager, som er sendt til handicaprådet, bliver drøftet af formands-

skabet og nævnt for handicaprådet at der er kommet en henvendelse. Hvis handicaprådet 

insisterer på at få sagen for rådet – behandles den som et lukket punkt på First Agenda.  

• Dem, der henvender sig med personsager til handicaprådet, orienteres af sekretariatet om 

hvad Handicaprådet er for en størrelse, hvem de er, og på hvilket generelle niveau de 

behandler sagerne. 

Der var fra Handicaprådet opbakning til denne model. 

 

4. Høring af anbefalingerne fra Handletanken for Lokalt Demokrati 

 

Der var overordnet set en stor ros til Handletankens arbejde fra Handicaprådet. 

 

Input til høringen: 

 

Det kan godt understreges, at mennesker med handicap har flere forskellige behov end de fleste 

andre mennesker.  

Der blev opfordret til, at der i højere grad gøres opmærksom på, at der er tænkt på borgere med 

handicap, når der inviteres til arrangementer m.v. Det kan f.eks. ske ved at gøre opmærksom på, at 

der er handicapparkering, teleslynge m.v. 

 

Godt med at give borgere lettere adgang til byrådet. F.eks. kunne det være: 

• Indretning af et lille hjørne, hvor der kan være kørestole 
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• Videotransmitterede byrådsmøder 

• Formøde med nogle af byrødderne (det bliver dog gjort i dag regi af ”Sager, der samler”) – 

med stor succes. 

• At der f.eks. på forhånd er en teleslynge tilgængelig i byrådssalen, således, at man ikke 

hver gang skal kæmpe for det, men at det blot automatisk er en del af udstyret i salen. 

 

Der er brug for at der bliver fulgt op på de fysiske mødesteder vi har i Aarhus Kommune, da de nu 

har ligget stille noget tid pga. Corona-pandemien. Det kunne være i forhold til tilgængelighed på 

forskellige områder, eks. Teleslynge, adgang for kørestolsbrugere og et sted til dem med et 

kognitivt handicap, hvor man lige har mulighed for at trække sig tilbage fra fællesskabet i en 

periode. 

 

5. Invitation til KL Social2021. 

Følgende fra Handicaprådet ønskede at deltage: Nina, Finn, Birte, Mogens og Peter. Sekretariatet 

tilmelder alle de interesserede til konferencen. 

 

6. Understøttelse af tilgængelighed ved valg 

Valgsekretariatet inviterer den 16. september kl. 14 – 15 interesserede fra handicaprådet til møde 
om: Gode erfaringer med at drøfte den gode understøttelse af tilgængelighed ved valg.  
 
Følgende deltager fra Handicaprådet: Mogens – også via tilgængelighedsrådet og Peter via 
Handicaprådet. Sekretariatet briefer valgsekretariatet herom. 

 

7. Henvendelse til Handicaprådet om repræsentant i arbejdsgruppe om borgernes tilfredshed med 

myndighed, MSB. 

Følgende deltager fra Handicaprådet: Nina og Peter. Sekretariatet briefer myndighed i MSB herom 

– også, at der deltager to personer fra Handicaprådet. 

 

8. Orienteringer, herunder: 

a. at Handicaprådet og Byrådet har fået en henvendelse om bl.a. servicehund fra Maibritt 

Graugaard Holbeck. 

 

Formanden nævnte, at henvendelsen taler ind i problemet med, at nogle borgere har svært 

ved at finde vej i systemerne. Og det aktualiserer en kommende tema-drøftelse i 

handicaprådet om borgerhenvendelser og klager på handicapområdet i Aarhus Kommune. 

Henvendelsen blev taget til efterretning. 

 

b. Henvendelse fra den Uvildige Handicapordning på Handicapområdet. 

 

Finn opfordrede også deltagerne fra organisationerne til at gøre opmærksom på i 

baglandet, at den uvildige konsulentordning findes, og at man er meget velkommen til at 

kontakte dem, hvis man har en sag, hvor man trænger til rådgivning. 

 

Aarhus Kommune ligger i øjeblikket i den gode ende i forhold til opgørelsen af omgørelser 

af klager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. 
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Henvendelsen blev taget til efterretning, med den bemærkning, at vi inviterer en 

repræsentant fra DUKH til at fortælle om ordningen på et af de kommende møder i 

Handicaprådet. 

 

c. Invitation til åbning af SPARK-parken den 3. september 2021. 

Der blev takket for invitationen og den blev taget til efterretning. 

Der var flere, der umiddelbart var interesserede i at deltage. 

 

d. VIP-arrangement den 9. september 2021.  

Birte ville gerne deltage som VIP. 

 

e. briefing om forslag fra V og SF til Magistraten om handicapparkering og standardisering af 

reglerne herfor.  

Efter besøg af Teknik og Miljø-rådmand, Benyamin Simsek i rådet har V og SF i byrådet 

taget initiativ til forslaget om fremover at standardisere reglerne for handicapparkering på 

de kommunale parkeringspladser.  

Handicaprådet vil blive orienteret om sagens videre forløb. 

Der var kvittering fra hele rådet om, at partierne har taget initiativet. 

 

f. Birte orienterede om, at der var blevet afholdt et rigtig godt møde i Generationernes Hus 

mellem hende (handicaprådet), Anders (sekretariatet) og to konsulenter fra 

Velfærdsteknolog og Hjælpemidler om input og muligheder for at lave nogle 

velfærdsteknologiske projekter i regi af den såkaldte OPI-pulje.  

Handicaprådet vil blive involveret, hvis der er mulighed for at komme i gang med nogle 

projekter. Der var stor opbakning fra handicaprådet til det samarbejde og de intentioner, 

der blev beskrevet. 

 

g. Mogens orienterede om at LEV byder på pølser på Rådhuspladsen onsdag den 25. august. 

Alle er meget velkomne til at få en snak og en hotdog i boden. 

 

9. Eventuelt 

 

10. Evaluering af dagens møde 

Der var fra flere i rådet meget stor begejstring for rammerne og maden, som blev serveret i 

Generationernes Hus. 


