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Beslutningsforslag 

Venstre foreslår, at vi i samarbejde med private rådgivere bør få kortlagt, hvor stor en 

procentdel vi bruger på at administrere de forskellige omordninger, så vi kan få klar-

lagt om vores administrationsomkostninger står mål med faktiske udgifter til indsat-

serne.  Ved en total kortlægning, vil byrådet få et solidt fundament, for at omorgani-

sere indsatsen, så vi opnår på reel velfærd fremfor tunge administrationsomkostnin-

ger. 

 

Motivation 

Aarhus skal være en god by for alle, men desværre oplever alle ikke at den er god for 

dem. Det er især borgere med handicap der i markant mindre grad oplever at byen er 

god, når man har en funktionsnedsættelse. Det kan hænge sammen med muligheden 

for den fysiske fremkommelighed, men kan også have sin forklaring i den sagsbehand-

ling mennesker med handicap modtager. Diverse ankestatistikker fastslår år efter år, 

at kommunerne imellem 30-40 procent af tilfældene ikke træffer en korrekt afgørelse 

til borgerne, hvilket sætter den enkelte borgers retssikkerhed under pres.  

 

Samtidig kan vi konstatere, at hele socialområdet har været økonomisk presset igen-

nem flere år, og borgerne har skulle betale den pris ved en reduktion i deres hjælp. 

 

Vi har i 2019 vedtaget en handicappolitik der har som målsætning at Aarhus Kommune 

skal være en foregangskommune på handicapområdet. Målsætningen står imidlertid 

i skærende kontrast til den virkelighed mennesker med handicap oplever.  

I Venstre har vi en bekymring for, om vi får mest velfærd for pengene. Til belysning af 

det har vi fra forvaltningerne fået oplyst at vi i Aarhus bruger ca. 300 mio. kroner om 

året på at administrere handicapområdet for børn og voksne. Til sammenligning er det 

oplyst, at Aarhus kommune har årlige nettoudgifter på ca. 150 mio. kroner til hjælpe-

midler, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Ved en forespørgsel til forvaltningen 
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på, hvor mange penge der bruges på at administrere de enkelte ordninger, er svaret, 

at det desværre ikke muligt at opdele ned på foranstaltning eller paragrafniveau, men 

at de øvrige administrationsomkostninger går til at administrere andre indsatser. 

Denne uigennemsigtighed for, hvor effektiv hver enkelt krone anvendes på handicap-

området bekymrer Venstre. 

 

Stillet af Almaz Mengesha, Medlem af Handicaprådet 

Gert Bjerregaard, medlem af MSB 

På vegne af Venstre i Århus Kommune 


