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Styrkelse af handicapområdet 
 

Begrundelse 

Aarhus Kommune har en målsætning om at være en god by for alle. Dette gælder også 

borgere, der lever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Der er behov for et 

vedvarende fokus for at sikre, at alle aarhusianere med handicap trives og udvikler sig. 

 

Aktuelt er der eksempler på kritik af botilbud i Aarhus Kommune fra det sociale tilsyn, 

ligesom et til tider konfliktpræget samarbejde med pårørende er tegn på et behov for 

forbedringer.  

 

Derfor foreslår Socialdemokratiet en styrkelse af voksenhandicapområdet, der fokuserer på 

Aarhus Kommunes botilbud, og bygger oven på den politiske aftale om balanceplan fra 

februar 2020, hvor botilbuddene friholdes for besparelser. 

 

Socialdemokratiet ønsker, at der prioriteres midler til en højere andel af fastansat personale 

på botilbuddene, så beboerne oplever en større grad af stabilitet i personalegruppen og 

derigennem højere trivsel og tryghed.   

 

Socialdemokratiet foreslår videre, at der igangsættes et arbejde med at skabe et tættere 

partnerskab mellem botilbud og pårørende. Partnerskabet skal sikre bedre samarbejde 

omkring den enkelte beboers behov og trivsel, hvor de pårørende spiller en aktiv rolle i at 

sætte ord på borgerens ønsker. Et stærkere partnerskab mellem botilbud og pårørende kan 

samtidig være med til at gøre botilbuddene til attraktive arbejdspladser, som giver et 

stærkere grundlag for rekruttering af personale.  

 



 

Socialdemokratiet foreslår endelig, at der implementeres en mere hensigtsmæssig 

tilsynsstruktur, som understøtter, at sociale tilsyn målrettes mindre enheder end i dag, hvor 

tilsynet er knyttet til de tre overordnede borgercentre. En ny model fordelt på mindre 

enheder skal sikre, at Aarhus Kommune får mest mulig kvalitet ud af tilsynsaktiviteterne. 

For at understøtte kvalitetsudviklingen foreslås det ligeledes, at der oprettes en intern 

kvalitetsenhed, der gennem læring og faglig opfølgning kan understøtte den lokale 

kvalitetskontrol og -udvikling.  

 

Forslag 

Socialdemokratiet foreslår samlet, at der sættes ind med ekstra ressourcer til: 

- Flere faglærte hænder på botilbud   

- Stærkere partnerskaber med forældre og pårørende 

- Kvalitetsudvikling og en robust tilsynsstruktur 
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