
Aarhus Kommunes Handicapråd 

Referat af mødet i Handicaprådet den 21. juni 2021 
 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet i Handicaprådet den 25. maj 2021 
 

Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at Birte Rerup i forhold til punkt 4 om emner på mødet 

med Magistraten omkring fokus på færre revurderinger, og ønsker at få følgende tekst ført til referat: 

”Stress, utryghed og bekymringer er for mange mennesker med handicap forbundet med den årlige 

revurdering af ens hjælp. Lad os afskaffe den unødvendige, årlige revurdering af hjælpen. Hvert eneste 

år kan den hjælp, der gør det muligt for os at leve fore liv, nemlig blive revurderet og stillet 

spørgsmålstegn ved. Det er godt, at vi har muligheden for at få ændret i hjælpen. Hvis den ikke 

fungerer, eller livsomstændigheder ændrer sig, og får brug for en anden hjælp. Men for rigtig mange 

mennesker giver det ikke mening hvert eneste år at skulle igennem denne stressende periode, når vores 

liv ikke har ændret sig. Selvfølgelig må vi ikke glemme de mennesker, der ikke selv kan efterspørge en 

revurdering eller har stærke pårørende til at varetage deres interesser. Det er derfor, at vi fremhæver, 

unødvendige – hvilket de fleste er. Vi er forpligtet til at informere om, hvis vores situation og behov for 

hjælp ændrer sig. Og det skal kommunen have tillid til. Forslaget kan få effekt her og nu, hvis politikerne 

vedtager det.” 

 
 

2. Frihedsteknologi - oplæg fra MSO og debat  
 

Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef i Center for Frihedsteknologi holdt oplæg om 

velfærdsteknologi eller frihedsteknologi, som begrebet også bliver kaldt. 

Oplægget inkl. tekst er vedlagt referatet. Nogle af de centrale pointer, som Ivan nævnte var: 

• Vi ser en generel tendens i, at bevilgede hjælpemidler bliver til forbrugsgoder.  

• Vi giver som kommune, information om, hvordan man kan gå ind og hjælpe sig selv. 

 

Vedlagt i bilag en oversigt over sædvanligt indbo og priser på standardprodukter. 

 

Ivan henviste til det, der sker på DokkX – og en YouTube-video om rehab lab og 3D-printede personlige 

hjælpemidler. Se evt.: Rehab Lab på DokkX - 3D-printede personlige hjælpemidler - YouTube 

 

Spørgsmål / forslag fra Handicaprådet: 

Der er ikke nok grænser for, hvad vi vil bruge teknologierne til i fremtiden. Derfor kan der være behov 

for et etisk råd.  

Svar herpå: Vi har et etisk dialogforum i Aarhus Kommune, hvor emnet kunne drøftes. Det har om dog 

har været lidt på lavt blus på det seneste. Ellers er der det nationale etiske råd, som også bliver brugt. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=guh2M5kLfBQ
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Det blev aftalt, at Handicaprådet ved en snarlig lejlighed får en rundvisning på dels DokkX og dels 

hjælpemiddelcentralen.  

 

3. Opfølgning på fællesmødet mellem Magistraten og Handicaprådet  
Vedlagt i bilag er punkter fra de tre gruppearbejder. 
 
Finn nævnte indledningsvis, at rammerne om mødet var lidt særlige, da det foregik på Teams. Når der 
er en time til fællesmødet, sætter det nogle begrænsninger på, hvad man kan gøre, og hvad der kan 
blive tid til af fælles drøftelser osv. Derfor havde vi besluttet, at der skulle være gruppearbejde med 
både handicaprådsmedlemmer og magistratsmedlemmer til stede. Der er lavet et notat om opsamling 
fra gruppearbejdet. 
 
Det var også et forsøg på (læs: med videoklippene), at få gjort handicappolitikken mere levende for 
politikerne i magistraten, i stedet for blot en skriftlig opfølgning.  
 
Der var et par bemærkninger til to udsagn i opsamlingen. Disse bemærkninger er taget til efterretning. 
 
Derudover var der følgende bemærkninger til mødet: 
- Godt med gruppedrøftelserne, fordi hvis vi skulle have haft drøftelserne i et fælles forum, så var 

der ikke kommet de gode pointer frem, som er kommet. 
- Et fjollet møde, som til gengæld fik handicapområdet til at fremstå rigtig godt på trods af sagerne i 

medierne. 
- En god ting med videoerne, men de skulle have været sendt til deltagerne forud for mødet, så man 

kunne have forberedt sig på det. Magistraten burde ikke bruge tid på det. 
- Handicaprådet selv har været med til at planlægge mødet, så fingrene peger på rådet selv, hvis 

nogen er utilfredse med strukturen eller afviklingen af mødet. 
- Godt, at mødet var på Teams, dels ift. at spare på transporten, og da det på den måde blev mere 

tilgængeligt og let at deltage i. 
 
 

4. Høring om serviceniveau for Sundhed og Omsorg  

Der var en anerkendelse fra flere medlemmer om, at det var et godt og dækkende notat fra 

forvaltningen om serviceniveauet. 

Handicaprådet havde ingen konkrete bemærkninger til notatet og sender derfor ikke høringssvar 

herom. 

Sanne kunne supplerende informere om, at I høreforeningen er der taget initiativ til et arrangement 

om Corona-relaterede høre-udfordringer. Efter dette arrangement deler Sanne gerne erfaringerne med 

Handicaprådet.  

 

5. Pause  
 

6. Bæredygtighedsplanen i MSB og forebyggelse af handicaprelaterede problemer  
 
Viggo Munk holdt et godt og grundigt oplæg med fokus på bæredygtighedsplanen og de konkrete mål 

og indsatser, som har sigte på børn, unge og voksne med handicap. Oplægget var vedlagt dagsorden. 
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Den Sociale Bæredygtighedsplan er et 10-årigt udtryk.  Det er ikke altid, at man ved, hvad det kommer 

til at betyde for borgerne om 10 år. Planen er således bygget sådan op, så den er formbar over tid.  

 

Følgende temaer med dertilhørende indsatser blev gennemgået: Bedre hverdag for børn med særlige 

vilkår, Flere unge i Job og Uddannelse og Bedre hverdag for voksne med handicap.  

 

Der følges op på planen en gang om året.  

 

Der var en god og konstruktiv spørgelyst i forlængelse af oplægget.  

 

Finn afsluttede med at nævne, at det var en plan med nogle gode intentioner og at han glædede sig til 

at se planen blive foldet ud i virkeligheden i balancen mellem økonomi og hvad der i praksis vil kunne 

lade sig gøre. 

 

 

 
7. Briefing om situationen på BCN Bofællesskabet Elev  

 
Natascha orienterede kort om situationen på Bofællesskab Elev hus 4 og 5, og nævnte bl.a., at: 
Det set fra forvaltningens synspunkt var en voldsom reaktion fra tilsynet at true med lukning af 
tilbuddet. Der er siden 2016 iværksat en række indsatser på området for at forbedre forholdene, og der 
er nu for nylig bevilget 5 mio. kroner fra Rådmanden og Borgmesteren med henblik på at forbedre 
forholdene på botilbuddene.  
 
Fokus er på borgerne og deres trivsel, og selv om at tilbuddet i værste fald skulle blive lukket, vil 
borgerne ikke miste deres bolig. 
 
Der var følgende bemærkninger: 
Vil kommunen betale for, at der er personale til stede på botilbuddene? Og én synes, at det var flovt for 
Aarhus Kommune med et menneskesyn, der er under lavmålet. 
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. 
 
Natascha nævnte, at hvis der i relation til alle kommunens botilbud var eller er eksempler på en dårlig 
eller forrående kultur, så ville hun eller den lokale leder meget gerne kontaktes herom. 
 
 

8. Høring om tilbudsindhentning på indkøbsordning af dagligvarer (19-00 - 19.10) 

Eneste bemærkning til materialet var, at webløsninger skal leve op til kravene om fuld tilgængelighed. 

 

9. Orienteringer 
 
Høring om offentligt udbud på levering af høretekniske hjælpemidler til et antal KomUdbud-
kommuner. 
Der var blevet eftersendt en høring om høretekniske hjælpemidler få dage inden mødestart, hvorved 
rådet ikke har haft ordentlig mulighed for at forberede sig på høringen. 
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Det blev derfor aftalt, at Høreforeningen via Sanne kommer med input til handicaprådets høring, 
hvorefter det udsendes til rådets medlemmer med en frist til hen i slutningen af juli, hvorefter 
handicaprådet kan sende den endelige høring inden høringsfristens udløb, den 31. juli 2021. 
 
Henvendelse fra en borger til handicaprådet. 
Sekretariatet orienterede kort om en personsag. Handicaprådet var blev kontaktet af en borger med 
flere handicap, som ikke synes vedkommende var blevet godt nok behandlet af kommunen. 
Sekretariatet har oplyst borger om, at handicaprådet ikke behandler personsager, men har samtidig 
taget henvendelsen alvorligt og været i dialog med MSB om en løsning, der forhåbentlig kan hjælpe 
borgeren videre. 
Der blev stillet spørgsmål ved, om ikke handicaprådet burde have fået henvendelsen i første omgang, 
for selv at kunne vurdere, om de skulle behandle sagen, eller hvad der videre skulle ske. 
 
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. Punktet medtages 
også på det kommende møde i Handicaprådet. Rådets medlemmer er velkomne til at skrive til 
sekretariatet, om de vil deltage senest den 27. august 2021.  
 
Puljen til frivillige aktiviteter for borgere med handicap 
Puljen til frivillige aktiviteter for borgere med handicap er nu offentlig. Puljen er  åben indtil 12. august 
for forslag. Se gerne hjemmesiden: https://www.sammenomaarhus.dk/legislation/processes/10 - alle 
især også pårørende opfordres til at orientere sig i puljen og stille forslag. 
 
Gentænkning af handicappolitikken med fokus på velfærdsteknologi 
Rådet blev briefet om, at de måske ville blive involveret i et kommende projekt om velfærdsteknologi 
på et eller flere udvalgte områder, hvis der kan skabes opbakning hertil fra Økonomistyregruppen i 
Aarhus Kommune 
 
 

10. Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger til punktet.  
 
 

11. Evaluering af dagens møde. 
Ingen bemærkninger til punktet 

 

https://www.sammenomaarhus.dk/legislation/processes/10

