18. oktober 2021

Referat fra valgmøde i Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers
Afdeling på Lyngåskolen onsdag den 13. oktober 2021
Til stede var:
Johnny Willum, Venstre
Jakob Rixen, Liberal Alliance
Laura Bryhl, Enhedslisten
Carsten Borup, Alternativet
Hanne Roed, Radikale Venstre
Palle Rosenkilde, Kristen Demokraterne
Bent Schouw, Nye Borgerlige
Susanne Lund, Konservative
Claus Thomasbjerg, SF
Stefan (efternavnet ikke oplyst), Veganerpartiet
Tage Holst, Trivsel og reel borgerindflydelse
Mødet startede med, at paneldeltagerne gav en kort præsentation af sig selv.
Spørgsmål fra salen: Budgettet for næste år er nu vedtaget. Hvordan har man
prioriteret f.eks. den sociale sektors budget? Skal der skæres på BPA ordninger, på
bosteder eller på familier med børn?
Aarhus Kommunes prioriteringer
• bliver selvfølgelig nødt til at prioritere med de begrænsede midler, der er til
rådighed,
• Alternativet mener, man hele tiden skal forsøge at prioritere det, som virker
bedst
• forsøge at undgå at det er borgeren, som skal kæmpe sig gennem systemet,
men at den hjælp, der er behov for, er der

• der sker hele tiden udvikling på det teknologiske område, og det er vigtigt at
udnytte nye muligheder
• Konservative og Enhedslisten mente, at de enkelte afdelinger skal blive bedre
til at arbejde sammen og undgå kassetænkning, altså en bedre helhedsindsats
• hele tiden se på mulighederne for at afbureaukratisere og have større tillid til
borgerne
• Radikale Venstre mente, at handicapområdet bør ligge i regionerne, da man
hermed kan centralisere viden. Dog er det vigtigt ikke at ændre alt på en gang.
Tag fat i de hurtige indsatser først
• SF mente, det er vigtigt at investere i handicap og psykiatriområdet, så alle
borgere kan få et så godt liv som muligt. Også selv om det vil betyde
skatteforhøjelse. Liberal Alliance var absolut ikke enig i, at skatteforhøjelse
kunne komme på tale. Panelet mente, at det er vigtigt at få staten med, så
handicapområdet ikke fortrinsvis er et lokalt anliggende
• man kan blive bedre til at bruge tidligere undersøgelser/erfaringer, og ikke
begynde forfra hele tiden. Hvis en benamputeret skal igennem et forløb for at
få en bil, giver det ikke mening at skulle igennem det samme forløb ved en
genbevilling af bil. Benet vokser nok ikke ud igen
• sørg for at købe ordentlige hjælpemidler. Hvis man køber for billigt, går de
lettere i stykker
• man kunne indføre brugerundersøgelser på handicapområdet
Omkring Aarhus Kommunes Handicappolitik:
• en deltager fra salen mente, at den er så godt som ikke-eksisterende og at
man i fremtiden bør satse på at få en handicappolitik, som gør en forskel og
sikre sig, at den rent faktisk overholdes
Omkring flexjob:
• panelet var enige om, at der her skal ydes en større indsats for at få oprettet
flere flexjobs, både i det offentlige og på det private arbejdsmarked
• Venstre påpegede, at det er vigtigt ved bevilling af et flexjob, at de
nødvendige arbejdsredskaber er til stede fra starten. Kom med et eksempel
på, at et fleksjob gik i vasken, da de nødvendige arbejdsredskaber ikke var til
stede efter flere måneder

Omkring tilgængelighed:
• Aarhus havde en ambition om at blive fuldt tilgængeligt i 2022, men det mål
kan man allerede nu se, ikke kan nås
• det ville være ønskeligt, om man ved alle nye kommunale byggerier havde
fokus på tilgængeligheden, men det er desværre ikke tilfældet
• ved gamle bygninger og ved ombygninger er det straks sværere at få
tilgængeligheden i højsædet – og det er ofte også meget dyrere
• det ville være godt at inddrage handicaporganisationerne og borgere, som
kender til problematikkerne i dagligdagen
• Aarhus Kommune har nedsat et tilgængelighedsudvalg, men det bliver vist
ikke brugt meget
• et emne, der har været meget oppe i dagspressen, er tilgængeligheden på
letbanen. Mange af de eksisterende problemer er ved at blive udbedret
Omkring overvågning:
• der blev stillet spørgsmål ved, om man i Aarhus Kommune kunne finde på at
anvende kamera-overvågning, når der skal udmåles antal hjælpetimer. Som
udgangspunkt bruger man ikke kamera-overvågning i Aarhus Kommune.
Overvågning sker ved, at en sygeplejerske kigger forbi beboeren for at se,
hvordan tingene står til.
Omkring boformer:
• en deltager fra salen, som bor på et bosted, kunne berette om boliger på
bostedet, som stod tomme og havde gjort det længe. Vedkommende mente,
at det var spild af ressourcer. Svaret herpå var, at man forventet en voldsom
vækst af ældre borgere indenfor de nærmeste år, og til den tid vil man få brug
for de boliger.
Omkring handicaptoiletter:
• problematikken med deltagelse i f.eks. festugen og jazzfestivalen blev vendt,
fordi det kan være svært med handicaptoiletter. Det gælder for øvrigt også de
eksisterende handicap– og offentlige toiletter, som ofte er aflåst eller er
meget ulækre. For en måneds tid siden kunne man i Aarhus Stiftstidende
læse, at kommunen har ”skruet bissen på ” overfor det firma, som skal sørge

for rengøring og funktion af toiletterne. Hvis det ikke forbedres, vil
kommunen opsige kontrakten.

Efter 2½ time sluttede debatten, og panelet fik en tak for deltagelse.
Man gik ud til bordene for at spise ”valgflæskesteg”, og debatten fortsatte ved
bordene, hvor paneldeltagerne havde fordelt sig.

