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Punkt 5.2 og 5..3:
Frist for afgivelse af høringssvar er forlænget til efter mødet d. 21/8.

1 Tema: Aarhus Kommunes tilbud til Børn og Unge med Handicap v/Ruth Lehm
(Suppleret af Jan Kirkegaard/PPR)
Ruth Lehm præsenterede, hvilke tilbud Sociale forhold og Beskæftigelse har til børn og
unge med handicap ud fra fire temaer. Temaerne var ”Livsfaser for børn og unge med
handicap”, ”Forskellige tilbud til børn og unge med handicap”, ”Status på omorganisering
af Handicapcenteret for Børn” og ”Fokusområder: Bedre sagsgange” (præsentationen
vedlægges referatet). Den kommende organisering af Handicapcentret for børn kendes
endnu ikke, så Ruth Lehm gav tilsagn om at komme på et kommende møde i
Handicaprådet for at orientere nærmere om det. Der blev fra Handicaprådets side
opfordret til, at man husker at se problemstillingen fra borgernes perspektiv. Herudover
er Ruth Lehm efter mødet vendt tilbage pr. mail til nogle af de spørgsmål, der blev stillet.
Denne mail vedlægges ligeledes referatet.
2 Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden blev godkendt.

3 Status på arbejdet med Handicappolitikken
Finn Amby orienterede om DH’s arbejde med Handicappolitikken. På et formøde Danske
Handicaporganisationer den 15. august er fokusområderne blevet prioriteret yderligere.
Det foreløbige output bliver nu bragt ind i styregruppen, som har sit første møde i
slutningen af august.
4 Orientering om hovedindholdet i sparekataloget v/Per Jensen
Per Jensen orienterede om sparekataloget. Sparekataloget bliver sendt i offentlig høring
d. 22. august med sidste frist for svar d. 12. september kl. 12.00.
Det blev besluttet at have et ekstraordinært møde inden næste møde 10. september,
hvor spareforslagene og udformning af høringssvar drøftes.
I forhold til forslag om besparelser bl.a. på DokkX ønsker Birte Rerup fremhævet, at man
ønsker en videreførelse af investeringer i velfærdsteknologi samt en drøftelse af de etiske
udfordringer i forbindelse hermed.
5 Høringer
5.1 Opsummering af høringssvar afgivet i løbet af sommerferien
Der er henover sommeren afgivet høringssvar til Værdighedspolitikken samt
Diabeteshandleplanen.
5.1.1

Værdighedspolitikken

5.1.2

Aarhusiansk diabeteshandleplan

5.1.3 Psykiatriens Hus
Der var sendt et høringssvar om, at Handicaprådet ikke kunne nå at behandle det pga
sommerferie. Der blev udtrykt generel skuffelse over den korte høringsfrist i forhold til
høring vedrørende Psykiatriens Hus.
5.2 Høring - kvalitetsstandard for servicelovens §98 – Kontaktpersonordningen for
døvblinde
Jens Lassen opsummerede formålet med kvalitetsstandarderne. Der udtrykkes
bekymring i forhold til, hvorvidt økonomien sætter grænserne for standarderne, samt om
de hviler på et tilstrækkeligt fagligt grundlag. Jens Lassen forklarede, at der var et fagligt
grundlagt som baggrund for standarderne, og at der er mulighed for individuel vurdering
ved behov, der afviger fra standarden. Formandskabet og sekretariatet udarbejder et
høringssvar.
5.3 Høring - kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg 2019
Handicaprådet finder det bekymrende, at det ikke fremgår af pjecen ”Sammen om et
bedre liv”, at man kan bevilliges praktisk bistand i hjemmet ved varig
funktionsnedsættelse eller handicap, samt at der stadig er grupper af mennesker med
handicap, som ikke er inkluderet i tilbuddet om handicapkørsel.
Formandskabet og sekretariatet udarbejder et høringssvar.
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5.4 Høring - Rammeaftale 2019-20
Handicaprådet finder det positivt, at bemærkningerne omkring psykiatrien fra første
høringssvar er blevet taget til efterretning.
Formandskabet og sekretariatet udarbejder et høringssvar.
6 Møde med Teknisk Udvalg 10/9
Mødet med Teknisk Udvalg ønskes udskudt, så rådet har mulighed for at forberede sig
bedre. Samtidig pointeres det, at fokus for alles vedkommende ligger på besparelserne i
den kommende periode.
Der blev drøftet emner til mødet med Teknisk Udvalg. Aarhus Ø, Generationernes Hus,
Havnebadet, Den uendelige bro samt tilgængelighed i nye byggeprojekter var nogle af
forslagene.
7 Eventuelt
Birte Rerup havde været til det sidste møde i ”Advisory board for letbanen”. Hun
orienterede om dette og pointerede at når etape 2 skydes i gang bør en lignende gruppe
nedsættes.
Finn Amby informerer om, at han er blevet inviteret til at deltage i et møde omkring en
mangfoldighedsdag, som Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling ønsker at arrangere
sammen med Handicaprådet og Udsatterådet.
8 Evaluering af mødet
Der var ingen kommentarer til punktet.
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