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1 Godkendelse af dagsorden og referat
Finn Amby opfordrede til, at der ikke eftersendes materiale eller sættes flere punkter på
dagsordenen uden formandskabets godkendelse. Sidste materialer om Høring vedr.
Serviceniveau 2019 for pleje, praktisk hjælp mm blev sendt ud dagen før mødet.
Endvidere efterspurgte formandskabet en årsplan samt en liste over tidligere høringer.
Handicaprådet drøftede forslaget og pegede bl.a. på vigtigheden af, at der sikres en
stærkere koordination mellem informationer der meldes til sekretariatet og de der gives
videre til Handicaprådet. Dette for at sikre, at Handicaprådet fremadrettet får
tilstrækkeligt tid til at fx afgive kvalificerede høringssvar.
Finn Amby orienterede om, at Handicaprådet skriver beslutningsreferat, hvorfor bilag
ikke skal medtages som en del af referatet. Det blev besluttet, at referatet fra sidste
ordinære møde d. 1. oktober skal omskrives. Det drejer sig om punkt 3 (afsnit vedr.

BPA-ordningen). Handicaprådets kernesynspunkter samt manglende inddragelse af
denne skal fremhæves.
Enighed om at der fremadrettet udarbejdes beslutningsreferater med korte argumenter
for konklusioner.
2 Orientering om demografimodellen vedr. budget på handicapområdet
v/Alvaro Arriagada
Alvaro Arriagada orienterede om demografimodellen. Der vedlægges slides.
Demografimodellen fortæller om enhedsbeløb der er afsat pr. borger i en given
aldersklasse, og opdateres mht. befolkningsprognose forud for hvert budget. Modellen
blev første gang brugt i Budget 2012 som en budgetmodel for socialområdet. Formålet
med modellen er at sikre, at budgettet forøges, hvis der er en stigende demografi for
hele befolkningen. Ca. 90 % af Socialforvaltningens decentraliserede budget er defineret
som demografiafhængigt, hvilket også gælder for voksenhandicapområdet. Eksempelvis
kan det nævnes, at der for voksenhandicapområdet (inkl. (BPA)) er afsat ca. 3600 kr. pr.
18-66-årig borger. Demografimodellen er defineret på baggrund af et historisk udgiftsog aktivitetsniveau.
I forhold til udligningsordningen for årene 2012-2019 er der et gennemsnitligt tab på ca.
32 mio. kr. årligt. Dette som følge af, at Aarhus har en mere gunstig udvikling i
parametrene bag det socioøkonomiske indeks i forhold til landsplan.
3 Orientering om den økonomiske udvikling på voksenhandicapområdet
v/Martin Bilberg
Martin Bilberg orienterede om den økonomiske udvikling på voksenhandicapområdet.
Der vedlægges slides. Voksenhandicapområdets decentraliserede økonomiske ramme lå
på 974 mio. kr. i 2018. Socialforvaltningen har ansvaret for at overholde budgettet. En
stor del af voksenhandicapområdets økonomi er bundet op i eksterne tilbud. Som
eksempel kan nævnes køb af pladser på bo- og dagtilbud, som udgør 38%.
Ift. analyse fra 2016, udarbejdet i et samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og
Sociale forhold og Beskæftigelse, konkluderede man at Aarhus Kommune samlet set
oplevede stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Der kan derfor forventes
en økonomisk ubalance for årene 2016-2026. I budgetforliget 2017 er der dog indført et
løft af Voksenhandicaps økonomiske ramme på 50. mio. kr. årligt (hvoraf 12,5 mio. kr.
skulle findes via interne omprioriteringer). Det drejer sig dog om et ”fladt” budgetløft
over årene, hvorfor der fortsat vil været et gab i de kommende år som man skal
adressere.
Prisen for botilbud ligger i gennemsnit på ca. 6000 kr./måned. hvor de eksterne er noget
dyrere. I efteråret 2017 var der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på
bostøtteområdet, hvor 86% af beboerne overordnet var meget tilfredse
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4 Høring vedrørende Kanalstrategi 3.0 v/Borgerservice
Lene Hartig Danielsen orienterede om Kanalstrategi 3.0. Kommunens nuværende
kanalstrategi er udløbet, hvorfor Direktørgruppen har besluttet at igangsætte
udarbejdelsen af en ny. Borgerservice er tovholder på opgaven på vegne af
Digitaliseringsstyregruppen. Strategien er en rammestrategi for Aarhus Kommunes
håndtering af henvendelser til og fra borgere, foreninger og virksomheder.
I forbindelse med udarbejdelsen af strategien, blev der drøftet, hvordan kommunens
henvendelser til og fra borgerne opleves og hvad der evt. kan forbedres.
5 Handicaprådets involvering i udmøntning af besparelser på BPA-området
Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap har udsendt en invitation til
Handicaprådet mhp. dialog vedr. udmøntningen af besparelserne på BPA-området. I
anledning af det blev Peter Bach-Nielsen valgt som repræsentant fra Handicaprådet. Det
første møde finder sted d. 27. november 2018.
6 Høring af Sammen om et bedre liv - kvalitetsstandarder
Per Jensen formulerer et høringssvar, der sendes til kommentering. Fristen er fredag d. 23. november
2018.
7 Eventuelt
Ingen bemærkninger
8 Evaluering af dagens møde
Der blev udtrykt stor tilfredshed med oplæggene. Dagsordenen har dog været alt for
ambitiøs, hvorfor der til næste gang er et ønske om at have færre punkter, så at der
gives plads til spørgsmål og debat.
Sanne Lauridsen påpegede, at psykiatrien bør sættes på som punkt på et af de
kommende møder.
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