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1 Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat godkendt, dog med bemærkning om, at de to bilag med nøgletal
fra hhv. KL og 6-byerne under punkt 3 er udsendt efter ønske fra Finn Amby og ikke
hænger sammen med orienteringen v/Kirsten Bundgaard.
2 Orientering om budgetforliget v/Per Jensen
Per Jensen orienterede om budgetforliget, der indbefatter besparelser på 300 mio. kr. på
bl.a. Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Teknik
og Miljø, hvoraf 50-80 mio. kr. berører velfærdsområdet. Endvidere udvidelser på en
række områder, heriblandt 7 mio. kr. til Psykiatriens Hus. Der vedlægges slides.

Finn Amby ønskede en orientering om, hvilke konsekvenser afskaffelsen af KB bevillingen
i 2019 til tilgængelighedsfunktionen vil have for Aarhus’ ansøgning om at blive
Tilgængeligheds By 2020. Per Jensen forklarede, at det drejer sig om en
engangsbesparelse, samt at Borgmesterens Afdeling i løbet af de næste 14 dage vil
prøve at finde en alternativ finansiering.
Jan Kirkegaard orienterede om at Stensagerskolens placering enten på Ellekærskolen
eller Tovshøjskolen er i spil igen. Der forventes en afklaring i løbet af kort tid.
3 Orientering om Voksenhandicap og udviklingen i økonomi og pladser samt
hovedpointer fra BPA-analysen v/Kirsten Bundgaard
Kirsten Bundgaard orienterede om det fremtidige Voksenhandicap. I Voksenhandicap er
der grundlæggende et paradigmeskifte på vej, hvor man skal tage udgangspunkt i det
som borgeren har behov for. Udfordringerne i Voksenhandicap er bl.a. at der kommer
mange borgere med komplekse behov til Aarhus Kommune. I forbindelse med det er
dilemmaet både faglighed og resurser men også kvalitetsudfordringer (se oplæg samt
opgørelse over udviklingen i økonomi og pladser).
I forhold til BPA-ordningen, viste den interne analyse, at der i Aarhus er særlig høje
udgifter pr. borger. Det kan skyldes bl.a. at Aarhus, sammenlignet med København og
Aalborg, visiterer flere til BPA-ordningen efter §§ 95 og 96, fremfor fx § 83.
Forligspartierne er kommet til enighed om, at der skal være en nettobesparelse på 1,8
mio. kr. på området.
Handicaprådet udtrykte kritik af analysen i forhold til afsnittene vedr. forklaringer og
handlemuligheder. BPA-ordningen er beskrevet på en forretningsmæssig måde, hvor
kommunen skal pålægges et forsøg på at gøre ordningen styrbar, indføre skrappere
visitationer (herunder overvågning af brugeren i 48 timer), samt afskaffe løntrin 13. Der
blev givet udtryk for, at Aarhus Kommune bør være stolt over at BPA-ordningen bruges i
dette omfang, samt at mennesker der har brug for hjælp, søger til Aarhus for at fx
studere og dermed finde en egnet bolig. Endvidere blev der tilkendegivet utilfredshed
med, at hverken Handicaprådet eller BPA-brugere har været inddraget i analysearbejdet.
Det blev derfor foreslået, at repræsentanter fra Handicaprådet inddrages i det videre
arbejde.
4 Orientering om Handicap og Beskæftigelse v/Gitte Breinholt Bjerregaard
Gitte Breinholt Bjerregaard orienterede om Jobcentrets arbejde med Handicap og
Beskæftigelse. Beskæftigelsesforvaltningen har som mål at ligge 1% højere i
beskæftigelse end landsgennemsnittet. Regeringen er kommet med et udspil, hvor flere
medborgere med handicap skal i arbejde. Der regnes med, at 13.000 medborgere med
handicap skal ind på arbejdsmarkedet frem til 2025. Jobcentret støtter borgere med
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handicap i målrettede indsatser samt bedre uddannelsesmuligheder gennem en række
projekter (se oplæg).
5 Godkendelse af mødeplan for 2019
Den fremlagte mødeplan skal revideres, da der skal tages højde for bestemte ugedage
samt rimelige tidsintervaller imellem møderne.
6 Orientering om Aarhus Kommunes Handicappris
Tine Enkelund orienterede om, Aarhus Kommunes Handicappris der bliver uddelt som en
markering af FN’s Internationale Handicap Dag. Planen var at Borgmesteren skulle
overrække prisen i Byrådssalen d. 3. december (tidspunkter er efterfølgende blevet
flyttet til januar 2019).
7 Orientering om fællesmøde med Ældrerådet
Finn Amby orienterede om de punkter, der ønskes drøftet med Ældrerådet, bl.a.
velfærdsteknologi og kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp. Derudover kommer der en
høring angående udbud af madordning.
Birte Rerup tilføjede, at det vil være en god idé at tale med Ældrerådet om udskrivninger
fra hospitaler og samarbejdet mellem Regionen/Kommunen efter udskrivningen.
8 Eventuelt
Birte Rerup ønsker at der afholdes et Handicaprådsmøde på Aarhus Ø. Forslaget drøftes i
formandskabet.
9 Evaluering af dagens møde
Stor enighed om, at det var et godt og informativt møde.
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