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1 Møde med borgmesteren (15.00 - 16.00)
Borgmesteren indledte med at rammesætte handicapområdet. Hovedpunkterne fra
mødet er følgende:
Borgmesteren fremhævede, at der på handicapområdet skal prioriteres langt flere
ressourcer i fremtiden. Dette område vil være under pres, til trods for ihærdige
indsatser. Det specialiserede handicapområde har mange udfordringer i alle kommuner
landet over. I Aarhus Kommune skal vi følge med udviklingen på handicapområdet.
Igennem innovation og teknologi skal vi finde nye og mere hensigtsmæssige måder at
løse opgaverne på.

Finn Amby understregede vigtigheden af, at handicapområdet ikke kun handler om det
specialiserede område, men også om nogle helt grundlæggende områder såsom
tilgængelighed, uddannelse og beskæftigelse.
I forhold til udkastet til den nye handicappolitik, udtrykte borgmesteren, at det er et
kompetent oplæg i et udviklingsorienteret perspektiv. Det er positivt, at politikken
indeholder konkrete forslag til forandringer, der kan være med til at gøre hverdagen
bedre for borgere med handicap.
På spørgsmålet om, hvad der kan gøres for at forbedre forholdene på bostederne,
svarede borgmesteren, at der skal gås konkret til værks. Borgere med stor
udviklingshæmning har et særligt krav på opmærksomhed. Jo mindre man selv kan,
desto mere er man overladt til samfundet og fællesskabet til at løfte opgaven. Nogle
konkrete tiltag kan forbedre forholdene: at lette befordring, fokusere på at udnytte
ressourcerne bedre, bedre og fleksible tilbud samt gøre mere brug af resurserne i
lokalområdet. Bostøtteområdet er i forhold til ressourcerne et opmærksomhedsområde.
Borgmesteren orienterede om, at Roskildes borgmester Joy Mogensen (som også er
formand for KL’s socialudvalg) vil stå i spidsen sammen med DH for en proces, hvor man
skal genopbygge tillid til hinanden. Jacob Bundsgaard oplever en berettiget/uberettiget
mistillid mellem kommunerne og handicaporganisationerne og mellem kommunerne og
folketingets socialudvalg. Jacob Bundsgaard har givet udtryk for, at mistillid skaber
uproduktiv måde at arbejde på. Der er behov for samarbejde og partnerskaber.
På spørgsmålet om, på hvilke områder der er behov for at udvide budgettet, svarede
borgmesteren, at hans umiddelbare vurdering er Voksenhandicapområdet. Det område,
hvor der er størst pres i øjeblikket. Dette område skal gerne underbygges med data og
evidens i forhold til hvor ”skoen trykker”. Det vil give gode værktøjer til at der kan laves
de rigtige prioriteringer.
Borgmesteren orienterede om, med reference til initiativet Tættere på Familien, at der på
børneområdet er efterspurgt mere sagsbehandling. Der er en general oplevelse af, at der
er behov for at tilføje ressourcer i sagsbehandling fordi den enkelte sagsbehandler ikke
har tid nok til at sætte sig ind i de udfordringer som den enkelte familie står overfor.
Nina Rasmussen mente, at hun ikke kan genkende behovet for mere sagsbehandling,
snarere indsigt, grundforståelse og viden om handicappet og udfordringerne som de
enkelte familier står overfor. Når viden ikke er tilstede, så er det også svært at oparbejde
tillid. Borgmesteren var enig i, og supplerede med, at viden og faglighed er afgørende,
men samtidig genereres der ikke nok forskning på handicapområdet. Det er et område,
hvor der bruges mange ressourcer uden større evidensgrundlag.
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Jens Lassen pointerede, at alle sagsbehandlere går på arbejde med en forhåbning om at
gøre arbejdet godt. Natascha Mannemar Jensen supplerede med, at en stor
personaleomsætning medfører en risiko for at man mister viden og effektivitet i
organisationen. Medarbejderne bliver mødt med mange krav, både fra organisationen
men også fra borgerne, hvorfor det burde være en fælles opgave at oparbejde
ekspertise, men også fastholde medarbejdere i organisationen.
Afslutningsvis konkluderede Finn Amby, at borgmesteren har givet et fint billede af
udfordringerne på handicapområdet, samt at der ikke findes lette løsninger. Endvidere
signalering af, at der er mulighed for budgetudvidelser på visse områder, hvis der er
argumenter nok, gerne underbygget med evidens. Finn Amby understregede, at
handicaprådet vil gå ind i det videre arbejde med en holdning om, at god dialog skal til
for at løse udfordringerne.
2 Høring: Politik for borgerservice og biblioteker 2019-2022 (frist 29.3.2019)
Mennesker med handicap er ikke nævnt i udkastet til Politik for Borgerservice og
Biblioteker 2019-2022. Det var enighed om, at der i høringssvaret skal tilføjes, at
Handicaprådet ser det som et positivt udtryk for, at de beskrevne initiativer i politikken
er for alle borgere, herunder borgere med handicap. Høringssvaret er afgivet og vedlagt
dette referat.
3 Drøftelse af ny organisering i Sociale Forhold og Beskæftigelse mhp
udarbejdelse af høringssvar
Natascha Mannemar Jensen orienterede om den nye organisering i Sociale Forhold og
Beskæftigelse. De seks nye driftsområder har i langt højre grad fokus på det sted i livet
borgeren står, fremfor en organisatorisk kultur som forvaltningen er bygget op efter.
Finn Amby påpegede, at filosofien og grundsynet er rigtigt godt i den nye organisering,
men at der skal tages højde for at der ikke laves en ny snitflade hvor der kan være
problemer. Natascha Mannemar Jensen pointerede, at det internt tales om eventuelle
uhensigtsmæssige snitflader. Derfor lægges der bl.a. fokus på kultur og kompetencer.
Desuden er der også fokus på førstelinjelederen, så de får mere tid til både faglig- og
personalemæssig ledelse.
Finn Amby opfordrede til, at materialet nærlæses og at bemærkningerne sendtes til Tine
Enkelund for en opsamling og til brug for et kvalificeret høringssvar. Fristen for
høringssvaret er den 12. april 2019.
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