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Råd og Nævn
HR og Jura
HR og Organisation

Referat

Handicaprådet

Dato: 8. april 2019
Tid: 17:45 - 20:00
Sted: Rådhuset, lokale 390

Deltagere: Per Jensen
Jan Sejersdahl Kirkegaard
Trine Buus Karlsen
Jens Lassen
Tine Enkelund
Jasmina Kusturica
Natascha Mannemar Jensen

Afbud: Mette Bjerre
Almaz Mengesha

Fraværende: Mahad Yussuf

Bemærk:

1   Spisning (17.45 - 18.15)
2   Godkendelse af dagsorden og referat (18.15 - 18.20)
Ingen bemærkninger til dagsorden. Referater fra hhv. 4. og 25. marts 2019 godkendt.

3   Drøftelse af udkast til ny handicappolitik (18.20 - 18.35)
Jane Kallestrup gav en orientering om de seneste ændringer til handicappolitikken efter 
mødet i styregruppen ugen forinden. Handicaprådets bemærkninger på mødet vil blive 
indarbejdet i et høringssvar fra Handicaprådet. Finn Amby pointerede, at Handicaprådet 
har deltaget med tre repræsentanter i en følgegruppe på arbejdet med politikken, og 
spørger om Handicaprådet finder, at de vigtigste pointer fra opstartsmødet i maj 2018 er 
kommet med. Mogens Toustrup ønskede, at der blev indføjet et afsnit i handicappoli-
tikken om aktivitetstilbud til de svageste grupper, som ikke har mulighed for at være 
aktive på arbejdsmarkedet. 

Der var enighed om, at det kan være svært at beskrive alt/få alt med, hvis ikke 
politikken skal blive for lang. Det er godt, at der er kommet mål og effektmål med, og at 
der skal udarbejdes handlingsplaner for at gøre det målbart.

4   Orientering om møde med borgmesteren (18.35-18.45)



Side 2

Se det godkendte referat fra 25. marts med de centrale budskaber fra mødet.

5   Drøftelse af synspunkter forud for møde med Magistraten 27. maj (18.45 - 
19.00)
Det er vigtigt at få drøftet Handicappolitikken i den form, den får efter høringsfasens 
afslutning før den sendes til behandling i Byrådet. Herudover drøftelse af budget, da 
budgetprocessen startes op her. Per Jensen foreslog, at der på mødet den 20. maj 
inviteres en fra Budget og Planlægning til at orientere om processen og det foreliggende 
budgetforslag.

6   Høring ny organisering i MSB (19.00 - 19.15)
Finn Amby udtrykte, at han er positiv overfor forslaget. Der er et par bemærkninger i 
forhold til, hvor i organisationen de handicapkompenserende ordninger foreslås placeret. 
Disse bemærkninger er indarbejdet i det høringssvar, der er afgivet efter mødet.

7   Orientering om ny befolkningsmodel v/Jan Kirkegaard (19.15 - 19.35)
Jan Kirkegaard gav en orientering om befolkningsmodellen på området for børn og unge 
(slides vedhæftet). Oplægget var en opfølgning på det som Handicaprådet tidligere har 
fået præsenteret af hhv. Martin Bilberg og Alvaro Arrigada. På specialundervisnings-
området er antallet af børn med diagnoser stigende. Det gælder alle former for familier i 
alle distrikter. Til august 2019 vil der således være 1450 børn i specialtilbud og 1000 
børn i specialskole. Dette tal matcher antallet på landsplan set i forhold til Aarhus 
kommunes relative andel. Udviklingen giver store budgetmæssige udfordringer, som evt. 
kan imødekommes ved en befolkningsfremskrivningsmodel.

8   Orientering om status på BPA-ordningen v/Tina Fendinge (19.35 - 19.45)
Tina Fendinge gav en orientering om status på BPA-ordningen. Slides er vedhæftet. 

9   Eventuelt (19.45 - 19.55)
Ingen bemærkninger.

10   Evaluering af dagens møde (19.55 - 20.00)
Der var enighed om at det var et godt møde.
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