Referat
Møde i Handicaprådet
Mødedato:
Mødetidspunkt:
Mødested:

18. november 2019
Kl. 18.10 – 19.30
Rådhuset, værelse 390

Bemærkninger: Ruth Kjær, MSO deltog som oplægsholder
Deltagere: Finn Amby, Mette Bjerre, Peter Bach-Nielsen, Sanne Lauridsen, Birte Rerup, Nina Rasmussen, Mette Storgaard Andersen, Almaz Mengesha, Lotte Fensbo, Jens Lassen, Trine Buus Karlsen, Natascha Mannemar Jensen, Tine Enkelund, Per Jensen, og Karin Kling
Afbud: Mahad Yussuf, Mogens Toustrup
1. Godkendelse af dagsorden og referat samt eftersendt notat (18.10-18.20):
Dagsorden, referat og notat blev godkendt.
2. Budgetaftale for 2020 (18.20-19.00):
Input fra hhv. Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse om betydning af budgetaftalen for områderne:
Indledningsvis tager Per Jensen et helikopter-perspektiv på budgetaftalen og refererer til målsætninger – og demografiske forhold. Per Jensen fortæller, at der i befolkningsmodellen er indlagt en vækst i antallet af medarbejdere på i alt netto 600 stillinger, når der er taget højde for besparelser på 0,52 % i 2020 og 0,52 % i 2021.Det er desuden forventeligt, at der kommer økonomiske tilførsler qua finanslovsforhandlinger.
Magistratsafdelingen for Børn og Unge
For specialklasserne er der en egenfinansiering på 50 mio. kr. i 2019/2020. Forrige skoleår
2018/2019 var egenfinansieringen mellem 35 – 40 mio. kr. Lotte Fensbo fortæller, at antallet af
børn, der går i et specialpædagogisk undervisningstilbud er steget. Inklusionen har ikke virket.
Tallene viser, at der i skoleåret 2015/2016 var 3,59 % børn, der fik særlig tilrettelagte tilbud. Det
tal var steget til 4,24 % i skoleåret 2019/2020. Procenttallene inkluderer blandt andet Langagerskolen.
Indstillinger for perioden 2014-2018 til PPR er steget. Mest markant er stigningen i indstillinger
til BUA (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling), der er steget med 85 procent i perioden. Det
betyder, at mange børn og unge får en diagnose, hvilket naturligt leder hen til at spørge til årsagen – og om vi har det samfund, vi gerne vil have.
Lotte Fensbo orienterer også om, at der er en fremskrivning af børnetallet på 15,9 % for perioden 2018 - 2028. Det gælder for børn og unge mellem 0 – 19 år. PPR´s budget er ikke børnetalsreguleret, hvilket får den konsekvens, at PPR skal spare mindst 3 stillinger. Budgettilførslen
går til rammesatte projekter.
I PPR arbejdes der konkret med at udvikle nye undervisningsformer, der ligger mellem almindelig folkeskole og specialundervisning. Et eksempel er projektet NEST på Katrinebjergskolen,
hvor børn med autisme 3 dage om ugen går i en almindelig skoleklasse for at udvikle sociale
kompetencer og lære de sociale spilleregler at kende. Evalueringen er, at begge børnegruppe
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profiterer af undervisningsformen. Et andet eksempel er brede børnefællesskaber på Søndervangsskolen, hvor der også er inspiration at hente. Det tilkendegives afslutningsvis i rådet, at
det kunne være meget interessant at høre mere om målgruppen for og trivslen i brede børnefællesskaber på Søndervangsskolen på et andet tidspunkt. Herunder, om børn fastholdes unødigt i en inklusion.
Der pågår også kompetenceudvikling i PPR med titlen: Alle skal med, der er for medarbejdere i
institutioner og på skoler.
Katrinebjergskolen permanentgøres som NEST-skole og der arbejdes mod NEST-klasser for alle alderstrin.
En anden indsats - Back2Scholl - videreføres ligesom det er besluttet, at børn og unge under 15
år også kan tilbydes op til 5 gratis psykolog-samtaler. Det er også besluttet, ifølge Lotte Fensbo,
at trivselsmøder i dagtilbuddene fortsætter – og ADBB (Opsporing af mistrivsel hos spædbørn)
fortsætter, hvor blandt andet forældrekompetencer understøttes.
Finn Amby anerkender både de store udfordringer og også de gode og vigtige prioriterede tiltag
– og har ikke yderligere input til notatet om budgetforlig 2020.
Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse
Natascha Mannemar Jensen orienterer om, at MSB går ind i 2020 med et underskud på over
100 mio. kr. Heraf er 45 mio. kr. gældende for gruppen af unge i alderen 14 – 29 år (mennesker
med handicap, misbrug og psykiatri). Der skal udarbejdes en balance-/stabiliseringsplan senere
på året. Handicaprådet får planen i høring.
Finn Amby udtrykker, at der er et stort problem, når ambitionsniveauet i forhold til budgettet er
at gå i balance. I stedet kunne man ønske sig, at ting gøres bedre med fokus på dem, der har
det sværest. I den anledning udtrykker Finn Amby bekymring og forundring over det vedtagede
budgetforlig for MSB. Mette Bjerre er enig i Finn Amby’s udtrykte holdning.
I den sammenhæng udtrykker Finn Amby et ønske om at formulere undren i forhold til magistraten over, at Handicaprådets anbefalinger ikke er slået igennem i budgetforliget – uden at forliget
direkte kritiseres. Mette Bjerre og Finn Amby arbejder videre med den del.

3. Præsentation af udkast til ny sundhedspolitik v/Ruth Kjær, MSO (19.00-19.10):
Ruth Kjær takker for sidst og glæder sig over at være på besøg i Handicaprådet igen.
Tilblivelsen af Sundhedspolitikken er sket på baggrund af en bred inddragelsesproces – på
tværs af faste udvalg og udvalgte råd. Visionen i sundhedspolitikken står på fire ben:
•
•
•
•

Mental sundhed
Social sundhed
Fysisk sundhed
Livskvalitet

med afsæt i borgernes evner, potentialer og mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber.
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Ruth Kjær orienterer også om, at politikken sendes i høring den 18. november 2019 – og at politikken drøftes af Byrådet den 22. januar 2020.
Birte Rerup er interesseret i konkret udmøntning af politikken og spørger, om alle ex. kan få god
og sund kost og komme til svømning. Ruth Kjær er opmærksom på behovet for konkretiseringer
af politikken – og bekræfter, at der er nogle prioriteringer på vej i form af konkrete handlinger.
Mette Bjerre opfordrer til, at Sundhedspolitikkens titel SMIL Aarhus og brug af begrebet alkoholkultur gentænkes. Almaz Mengesha er nysgerrig på, hvordan seksuel sundhed på bosteder
prioriteres, hvilket Ruth Kjær anerkender som et punkt, der skal arbejdes videre med.
Finn Amby runder punktet af med en opfordring til, at kommentarer til Sundhedspolitikken sendes til sekretariatet senest den 6. december 2019.
4. Høring af ”Serviceniveau 2020 for pleje, praktisk hjælp mm) – frist 20.11.2019 (19.1019.15):
Der er ingen væsentlige ændringer i formuleringen i Sammen om et bedre liv i forhold til tidligere år - og Finn Amby fastholder, at Handicaprådet giver udtryk for de samme synspunkter som i
2018. Desuden aftales, at Jens Lassen indkalder Finn Amby til et møde om formulering af kvalitetsstandarder.
Der er flere medlemmer af handicaprådet, der har modtaget en enslydende henvendelse vedr.
døvblindes ledsagetimer. Blandt andet er det på den baggrund besluttet, at punktet dagsordenssættes på mødet i december.
5. Mødeplan 2020 til godkendelse (19.15-19.20):
Handicappolitikkens fire fokusområder i mødeplanen 2020 afventer Styregruppemødet den 21.
januar. Herefter kan fokusområderne dagsordenssættes sammen med øvrige temaer, der er i
støbeskeen.
Der opfordres til at man sender sin suppleant, hvis man er forhindret i at deltage.
Det præciseres, at det er udvalgte fra Handicaprådet, der tager til Nyborg Strand i februar 2020
– og at der ikke afholdes formelt møde i rådet denne måned.
Birte Rerup giver udtryk for, et ønske om at holde møder udenfor Rådhuset. Sekretariatet sender snarest kalenderinvitationer for møderækken i 2020.
6. Eventuelt (19.20-19.25):
Almaz Mengesha orienterer om, at et beslutningsforslag om årlig rapportering fra borgermæglerne til Byrådet blev vedtaget i Byrådet den 13. november 2019.
Almaz Mengesha orienterer om, at hun fik fast track af personlige- og genbrugshjælpemidler
indført i forligsteksten – og har en overvejelse på, om den besparelse kan kanaliseres over i andre indsatser.
7. Evaluering af dagens møde (19.25-19.30):
Oplægget om økonomiske forhold, når voksne med handicap bliver pensionister v/Vibeke Bech
og Lisbet Kolding var godt, men på et meget generelt niveau. Handicaprådet kunne godt have
ønsket en mere konkret orientering om, hvordan kommunen vejleder om merudgifts-ydelser
v/handicap og ophør v/overgang til folkepension.
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