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Handicaprådet

Dato: 10. september 2019
Tid: 17:00 - 19:30
Sted: Rådhuset, værelse 390

Deltagere: Finn Amby
Peter Bach-Nielsen
Birte Rerup
Nina Rasmussen
Mogens Toustrup
Lotte Fensbo
Trine Buus Karlsen
Sanne Lauridsen
Mette Bjerre
Mahad Yussuf
Natascha Mannemar Jensen
Jane Kallestrup
Per Jensen

Afbud: Jens Lassen
Almaz Mengesha

Fraværende: Janie Juul

Bemærk: Gæster: Peter Pedersen og Malene Skyldahl Sørensen

1   Godkendelse af dagsorden og referat (17.00-17.05)
Dagsorden og referat blev godkendt med følgende bemærkninger:
Peter Bach-Nielsen oplyste, at de konkrete emner vedrørende MTM, som blev omtalt på 
det seneste møde i Handicaprådet bliver håndteret uden involvering af Handicaprådet.
Sanne Lauridsen roste formuleringerne i referatet i forhold til, hvordan forskellige 
emner/ønsker håndteres i forhold til Handicaprådets dagsorden. 
2   Orientering om budgetforhandlinger og -forslag v/økonomidirektør Peter 
Pedersen (17.05-17.45)
Peter Pedersen gennemgik det foreliggende budgetforslag ud fra vedlagte slides. 
Desuden gennemgik Peter Pedersen hovedindholdet i aftalen mellem regeringen og KL i 
forhold til kommunernes økonomi. Aftalen indebærer et permanent budgetløft på 1,7 
mia. kr. for kommunerne under et. Der er på landsplan indenfor denne ramme afsat 700 
mio. kr. til det sociale område svarende til 40-41 mio. kr. i Aarhus Kommune. Midlerne er 
ikke øremærket til området i de enkelte kommuner, men er en del af bloktilskuddet. 
Peter Pedersen orienterede om tidsplanen for budget 2020 i Aarhus Kommune. Det 
forventes, at der indgås bindende mål på klimaområdet samt at en afhjælpning af 
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budgetudfordringerne på handicap- og psykiatriområdet vil komme i fokus. Peter 
Pedersen omtalte i den forbindelse budgetanalysen på området for psykiatri og udsatte 
voksne. Der var flere spørgsmål og kommentarer i forbindelse med Peter Pedersens 
gennemgang.
Mogens Toustrup understregede, af Handicaprådet tidligere har fremført ønsker om 
serviceforbedringer på handicapområdet i forbindelse med budgetproceduren. 
3   Selvforsyningsstrategi i MSB v/Malene Skyldahl Sørensen (17.45-18.15)
Malene Skyldahl Sørensen gennemgik selvforsyningsstrategien, herunder fordele og 
ulemper ud fra vedlagte slides. Mogens Toustrup spurgte om besparelsen ved 
selvforsyningsstrategien bliver reduceret som følge af forrentningen af de tilhørende 
anlægsudgifter. Svaret var, at anlæg er en engangsudgift samt at der herudover er 
opstarts- og engangsudgifter i forbindelse med selvforsyningsstrategien, der bevirker at 
12%’s besparelsen (jævnfør plancherne) ikke slår igennem i det første år. Det blev 
endvidere oplyst, at MSB har købt Dalgården, hvilket medfører at anlægsudgiften bliver 
mindre.
Mahad Yussuf spurgte til omfanget af brugen af private leverandører. MSB udarbejder et 
notat vedrørende dette. Notatet bliver eftersendt til Handicaprådet.
Mogens Toustrup spurgte om udviklingsplanen for selvforsyningsstrategien afvikler 
ønskelisten. Natascha Mannemar Jensen oplyste, at listen ikke afvikles helt, da der til 
stadig er borgere, der ønsker nogle specifikke tilbud, hvor der er venteliste.
På spørgsmål fra Birte Rerup oplyste Natascha Mannemar Jensen, at Aarhus Kommune 
overholder lovgivningen, da der altid vil kunne tilbydes enten en intern eller ekstern 
plads indenfor de frister, der fremgår af lovgivningen.  
4   Pause (18.15-18.40)

5   Punkter til fællesmøde med Ældrerådet 18.11.  v/Finn Amby (18.40-18.50)
Der var tilslutning til de foreslåede emner. Birte Rerup ønsker en status vedrørende 
velfærdsteknologi. I forhold til ældre med handicap på plejehjem ønskes der fokus på 
Alzheimers sygdom. Der ønskes fokus på de økonomiske vilkår i forhold til emnet om 
overgangen fra voksen til pensionist. Emnerne til dagsordenen drøftes med formanden 
for Handicaprådet og Ældrerådet. 
6   Drøftelse af bestillinger - konkrete sager v/Finn Amby (18.50-19.00)
Finn Amby gav en orientering om proceduren for at sætte sager på dagsordenen for 
møder i Handicaprådet. Medlemmerne må gerne rette henvendelse til 
formanden/næstformanden eller sekretariatet. Ovennævnte forhindrer ikke, at der rejses 
konkrete sager under punktet Eventuelt, men det kan ikke forventes, at emnerne bliver 
behandlet på selve mødet. 
7   Deltagere i januarkonference - den nære psykiatri (19.00-19.05)
Nina Rasmussen, Mogens Toustrup og Sanne Lauridsen deltager.  
8   Svar fra Letbanens bestyrelsen (19.05-19.15)
Finn Amby omtalte henvendelsen fra de tre andre kommuners Handicapråd om en fælles 
henvendelse til Transportministeren. Der var tilslutning til at Handicaprådet i Aarhus 
Kommune er med i henvendelsen.
Det videre forløb i forhold til brevet fra Letbanens bestyrelse blev drøftet. Der var 
enighed om, at formandskabet retter henvendelse til borgmesteren med henblik på en 
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drøftelse af en fremskyndelse af en rampeløsning. Det blev oplyst, at brevet fra 
bestyrelsen er offentligt. 
9   Eventuelt (19.15-19.25)
Sekretariatet skriver ud om forpligtelsen til at indkalde en suppleant i tilfælde af afbud til 
møderne i Handicaprådet.
Der blev orienteret om NEST-rapporten og konferencen den 10.9.2019. Lotte Fensbo står 
gerne til rådighed om information om NEST og øvrige emner på børneområdet. Sanne 
Lauridsen foreslog, at NEST sættes på dagsordenen på et kommende møde – dette blev 
tiltrådt. 
10   Evaluering af dagens møde (19.25-19.30)
Ingen bemærkninger. 
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