
 
 

Hedensted Kommune  
 

Handicaprådet 
 

Dagsorden 

Mødedato: 14. juni 2017 

Mødetidspunkt: Kl. 14:00 

Mødested: Mødelokale 1, Hedensted Rådhus 

Deltagere: Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, 
Anne-Marie Madsen, Anne Lise 
Pedersen, Mikael Bisted, Marianne 
Frahm, René G. Nielsen, Helle 
Vibeke Johansen 
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Bemærkninger:  
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Kl. 14.00  Pædagogisk konsulent Michael I. Bendixen 
Kl. 14.15  Leder af Politik og Udvikling Mette Vildbrad 
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35.        Præsentation af pædagogisk konsulent 

Beslutningstema 

Præsentation af pædagogisk konsulent Michael I. Bendixen. 

Beslutning 

. 
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36.        Kultur i balance  

Beslutningstema 

Leder af Politik og Udvikling Mette Vildbrad vil give status på voksenhandicapområdets 
involvering i et kulturprojekt i Hedensted Kommune. 

Økonomi 

Afviklingen af 3 workshops bliver betalt af en pulje til Aarhus2017-projekter under Politik og 
Udvikling (Hedensted Kommune) - der er afsat 50.000 kr. til formålet. 
  
Social Omsorgs andel er at bidrage med lønkroner til hjælpere og transportomkostninger til 
worksshopsne. 

Sagsfremstilling 

I 2017 er Aarhus sammen med Region Midtjyllands 18 andre kommuner herunder Hedensted 
Kommune Europæisk Kulturhovedstad. 

Aarhus 2017 handler om involvering og er resultatet af en proces, der indtil videre har 
involveret mere end 10.000 mennesker fra hele regionen. Aarhus 2017 fortsætter med at 
skabe initiativer, hvor borgere kan engagere sig, deltage og være med til at skabe. 

Mere end noget andet, handler Aarhus 2017 om det at gentænke: Let’s Rethink signalerer, at 
Aarhus 2017 vil omdanne Region Midtjylland til et kulturelt laboratorium, hvor alternative 
løsninger kan spire og gro. 
  
I forbindelse med Hedensted Kommunes involvering i Aarhus 2017 har kommunens 
socialpædagogiske konsulent rettet henvendelse til Politik og Udvikling med en forespørgsel, 
om man kunne lave noget sammen, hvor handicappede blev involveret i nogle initiativer. På 
baggrund af dette er der arbejdet med nogle tiltag, bl.a. ”Kultur i balance” og Fotosafari, som 
er forløber i maj. 
  
De 31 lokalråd, et i hver landsby, bidrager til udviklingen af de enkelte områder. I ”Kultur i 
balance” forsøger Hedensted Kommune med kulturen at bygge bro mellem borgergrupper, 
som ikke tidligere har været involveret i fælles projekter.  
  
Pilotprojektet sætter fokus på bæredygtighed og genbrug og inddrager børn, voksne og 
handicappede i en række workshops, som skal kulminere med et Kulturevent den 28. oktober.  
  
Der tilbydes 3 workshops  til 3 forskellige landsbyer med samme tema ”Genbrug”, som  har 
udgangspunkt i tre forskelle materialer – plastik, tekstiler og træ. De tre workshops vil blive af 
holdt i Åle, Barrit og Korning lørdag den 26. august, lørdag den 2. september og lørdag den 
14. oktober 2017 (ændringer kan forekomme).  
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Såfremt voksenhandicapområdet beslutter at indgå i samarbejdet, vil der blive sendt invitation 
til borgerne i bofællesskaberne og specialvejledningen hvor det vil fremgå, hvordan man 
tilmelder sig. 
  
Uanset om voksenhandicapområdet deltager i samarbejdet afholdes workshopsne de nævnte 
steder.  
 
Administrationen indstiller 17. maj 2017, pkt. 25: 
Orientering om voksenhandicapområdets mulighed for involvering i et kulturprojekt i 
Hedensted Kommune. 
 
Handicaprådet, 17. maj 2017, pkt. 25: 
Handicaprådet ønsker at indgå i samarbejdet. Der gives besked til Politik og Udvikling. 
Der vil være pressedækning via kommunens hjemmeside og Facebookside. Desuden vil 
Handicaprådet udarbejde en pressemeddelelse. 
  
Fraværende: Mikael Bisted. Suppleant Brian Jørgensen deltog i stedet for. 

Administrationen indstiller 

at der gives status på kulturprojektet. 

Beslutning 

. 

Bilag 

• 3 workshops et tema 3 forskellige materialer 
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37.        Sikring af at Handicaprådet bliver hørt ved spørgsmål 
om tilgængelighed 

Beslutningstema 

Opfølgning på drøftelse af hvordan det sikres at Handicaprådet bliver hørt i sager om 
spørgsmål om tilgængelighed i kommunen. 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet drøftede på møde den 17. maj 2017 Kommuneledelsens svar i forhold til at sikre 
høring af Handicapområdet/ Handicaprådet i planlægningsfaser i forhold til tilgængelighed. 
 

Handicaprådet ønsker på baggrund af dette at rejse følgende spørgsmål til Kommuneledelsen: 

• Hvor findes den åbne høring ? 

• Hvilke retningslinjer skal Handicaprådet arbejde efter for at sikre sig at blive hørt ? 

 
Desuden har Handicaprådet et ønske om at blive hørt, når det drejer sig om tilgængelighed jf. 
Handicappolitikken, Handicapkonventionen og Bygningsreglementet, da det er et stort 
fokusområde for Handicaprådet. 
 
Marianne Frahm vil på mødet orientere om reglerne på området i forhold til 
Bygningsreglementet. 

 
Kommuneledelsen svar den 11. maj 2017 
Vi overholder FNs konventioner på området, og når JSP spørger i Fritid & Fællesskab er der 

ikke nogen, der kan huske at have fået klager i forhold til tilgængelighed.   
Af spørgeskamaet fremgår heller ikke, at der er nogen problemer. Eksempelvis er man blevet 

hørt, hvis man har gjort indsigelser mod noget.   
Vi tager ikke initiativer til yderligere høringer. Alle høringer er åbne, og vi sørger således for at 

høre alle udsatte - også handicappede. 

 
Resumé 

Handicaprådet har deltaget i Dansk Handicap Forbunds miniundersøgelse af 
tilgængelighedsarbejdet i landets handicapråd. I den forbindelse ønsker Handicaprådet en 
drøftelse af Handicaprådets inddragelse i sager om spørgsmål om tilgængelighed i kommunen. 
 
Uddrag af FN´s Handicapkonvention - artikel 9 Tilgængelighed 

Med henblik på at gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og 

deltage fuldt ud i alle livets forhold skal deltagerstaterne træffe passende foranstaltninger til at 

sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og 

transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder informations- og 
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kommunikationsteknologi og -systemer, og de øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller 

gives offentligheden, både i byområder og i landdistrikter. Disse foranstaltninger, som omfatter 

identifikation og afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed, gælder bl.a. for: 

a) bygninger, veje, transportmuligheder og andre indendørs og udendørs faciliteter, herunder 

skoler, boliger, sygehuse og andre sundhedsfaciliteter og arbejdspladser. 
 
Administrationen indstiller 15. marts 2017, pkt. 17: 
at det drøftes hvordan det sikres, at Handicaprådet bliver hørt i sager, når der er spørgsmål 
om tilgængelighed i kommunen. 
 
Handicaprådet, 15. marts 2017, pkt. 17: 
Punktet udsættes til næste ordinære møde. 
 
Administrationen indstiller 17. maj 2017, pkt. 26: 
at det drøftes hvordan det sikres, at Handicaprådet bliver hørt i sager, når der er spørgsmål 
om tilgængelighed i kommunen. 
 
Handicaprådet, 17. maj 2017, pkt. 26: 
Marianne Frahm undersøger ved DH formandsmøde i Region Midt, om det er inden for lovens 
regler, at Handicaprådet ikke bliver hørt i sager om tilgængelighed. 
  
Fraværende: Mikael Bisted. Suppleant Brian Jørgensen deltog i stedet for. 

Administrationen indstiller 

at der tages stilling til Handicaprådets ønsker og spørgsmål til Kommuneledelsen. 

Beslutning 

. 

Bilag 

• Miniundersøgelse om tilgængelighedsarbejdet i landets handicapråd 
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38.        Nyt fra Pårørendemøde 

Beslutning 

. 
  

00.15.10-A21-1-17 

39.        Konferencer og invitationer 

Beslutning 

. 
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40.        Orientering den 14. juni 2017 

Beslutning 

. 

 

00.15.10-A21-1-17 

41.        Punkter til næste møde 

Beslutning 

. 
  

00.15.10-A21-1-17 

42.        Eventuelt 

Beslutning 

. 
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Bilag 

• 3 workshops et tema 3 forskellige materialer 
• Miniundersøgelse om tilgængelighedsarbejdet i landets handicapråd 

 


