Møde i Handicaprådet
Mødedato:
Mødetidspunkt:
Mødested:

28. januar 2020
Kl. 17.00 – 19.30
Rådhuset, værelse 390

Deltagere: Finn Amby (formand), Peter Bach-Nielsen, Sanne Lauridsen, Birte Rerup, Nina
Rasmussen, Mogens Toustrup, Mette Storgaard Andersen, Jens Lassen, Trine Buus Karlsen,
Natascha Mannemar Jensen, Mahad Yussuf, Almaz Mengesha, Tine Enkelund, Per Jensen og
Karin Kling
Afbud: Jane Kallestrup, Mette Bjerre (næstformand), Jan Sejersdahl Kirkegaard/Lotte Fensbo
Godkendelse af dagsorden og referat (17.00-17.10)
Referat fra den 17. december 2019 og dagsordenen godkendes.
Valg af deltagere i Handicaprådenes Dag den 25.2.2020 (17.10-17.15)
Finn Amby og Mogens Toustrup deltager i Handicaprådenes Dag på Nyborg Strand den 25.
februar 2020. Handicaprådenes Dag har fokus på kommunale handicappolitikker og ny viden og
inspiration i den sammenhæng. Sanne Lauridsen overvejer og giver besked, når hun er afklaret
om deltagelse.
Oplæg om samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Det sociale tilsyn (og Styrelsen
for patientsikkerhed) v/ Ulla Bitsch Andersen, tilsynschef i Socialtilsyn Midt og AnnSofie Bech von Hielmcrone, kontorchef MSB (17.15-18.00)
Socialtilsyn Midt
Der er fem kommunale tilsynscentre i Danmark – et i hver region. Socialtilsyn Midt ligger i
Silkeborg Kommune, men fører ikke tilsyn med sig selv.
Socialtilsynets opgave er at godkende sociale tilbud (døgntilbud), alkoholbehandlingssteder,
ambulante stofmisbrugstilbud og plejefamilier. Tilbud, der ikke er godkendt af Socialtilsynet, må
ikke bruges.
Det personrettede tilsyn ligger fortsat hos den visiterende kommune.
For at sikre den nødvendige kvalitet på sociale tilbud, vurderes de ud fra 8 temaer:
Uddannelse og beskæftigelse, selvstændighed og relationer, målgruppe: metoder og resultater,
sundhed og trivsel, organisation og ledelse, kompetencer, fysiske rammer og økonomi.
Socialtilsynet fører et anmeldt driftsorienteret tilsyn mindst 1 gang årligt for at sikre, at
tilbuddene har den generelle kvalitet som lovet på Tilbudsportalen. Der føres også uanmeldte
tilsynsbesøg, hvilket pt. ligger på 20 – 30 % - en andel, som Socialtilsynet gerne vil øge.
Sociale tilbud kan lukkes, hvis der er rod i økonomien, og/eller hvis kvaliteten ikke lever op til
det beskrevne niveau på Tilbudsportalen. Hvis en borger har brug for mere støtte end den
gennemsnitlige, kan det bevilges af afgivende kommune.
Socialtilsynet har en whistleblower-ordning, hvor der i 2019 var mere end 300 henvendelser.
Tilsynet skal reagere på alle henvendelser. Socialtilsynet har også pligt til at underrette en
kommune, hvis de ser, oplever og/eller hører om et barn i mistrivsel. I grelle og grumme sager
kan Socialtilsynet gå til politiet.
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Det sociale tilsyn kan også rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det
vurderes, at der er problemer, der ligger indenfor deres arbejdsområde.
I 2019 var fokus i Socialtilsynet reglerne om magtanvendelse og håndtering af
magtanvendelserne. I den sammenhæng, så skal der være en forhåndsgodkendelse ved brug af
magt. Hvis der ikke er en forhåndsgodkendelse, og der udøves magt, kan der gives et påbud.
Der er et godt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Socialtilsynet, der årligt afholder et
dialogmøde.
Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. embedslægeinstitutionen)
Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med sundhedsfaglige ydelser og behandling jf.
instrukser og sundhedsfaglig dokumentation.
Der er to tilsynstyper, hvor det ene tilsyn er risikobaseret (løbende vurdering af risiko for
borgernes sikkerhed) – det andet er et reaktivt tilsyn (særlig og konkret bekymring).
I 2019 var Styrelsen for Patientsikkerheds fokusområder organisering, sundhedsfaglig
journalføring, medicinhåndtering, hygiejne og patienters retsstilling.
Pt. er der ansat tre sundhedsfaglige medarbejdere i MSB, der med et læringsfokus tager rundt i
organisationen med blik på brug af instrukser, og på, om de rette kompetencer er til stede.
I den afsluttende drøftelse blev det præciseret, at man som borger har mulighed for at benytte
Socialtilsynets anonyme whistleblower-ordning via Tilsynets hjemmeside, hvis man oplever
bekymrende forhold på et konkret socialt tilbud eller hos en plejefamilie.
Anonymitet betyder, at Socialtilsynet ikke må:
- fortælle tilbuddet eller andre, hvem du er
- at du har henvendt dig om bekymrende forhold
- hvilke tilbud, det drejer sig om
- hvad din bekymring vedrører
Efter endt spørgsmålsrunde takkede Handicaprådet Ulla Bitsch Andersen og Ann-Sofie Bech von
Hielmcrone for den grundige orientering.
Spisepause (18.00-18.20)
Høring: Balanceplan i Sociale forhold og Beskæftigelse v/Natascha Mannemar Jensen
(18.20-19.00)
Natascha Mannemar (NM) orienterer om, at MSB har et estimeret underskud på omkring 145
mio. kr. i 2020, hvorfor budgetforligskredsen har bedt om udarbejdelse af en balanceplan 2020
sammen med en stabiliseringsplan for 2030.
MSB er presset af at skulle gå i balance i 2020, og det betyder, at MSB ikke har mulighed for at
investere i nye måder at gøre tingene på.
Handicaprådet drøfter udkastet til høringssvar, og bliver enige om, at der anlægges et generelt
fokus på konsekvenser for serviceniveauet, trivslen for medarbejdere, behov for langsigtede
planer, behov for faglig udvikling og budgetmodeller, der tager højde for stigning i antal af
mennesker med handicap.
Det reviderede høringssvar sendes til Handicaprådet til kommentering.
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Drøftelse af forslag til mødetidspunkter for de årlige møder med hhv. borgmesteren
og Magistraten (19.00-19.10)
Mødetidspunkt for årligt møde med Borgmesteren meldes ud snarest muligt. Mødetidspunkt for
møde med Magistraten bliver et morgenmøde maj/juni 2020. Det præcise tidspunkt meldes ud
snarest. Der er ønske om, at tidspunktet bliver efter kl. 9.00.
Eventuelt (19.10-19.20)
Almaz Mengesha melder forfald i de fleste af årets møder i Handicaprådet, da de kolliderer med
møder i Venstres gruppe. Suppleant Knud Mathiesen træder ind i Rådet i stedet.
Sanne Lauridsen foreslår, at drøftelse af normalitetsbegrebets udvikling over de seneste 20 år
dagsordenssættes i Handicaprådet. Baggrunden for forslaget er deltagelse i Psykiatrikonference
den 14. januar 2020, hvilket var spændende erfaring med nyheder og workshops.
Der er ligeledes et forslag om at invitere til et oplæg om kommunens indsatser i forhold til børn
med autisme og anvendte pædagogiske metoder.
Evaluering af dagens møde (19.20-19.30)
Næste møde er den 10. marts 2020 på Blixens, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.
Indholdet på møderne blev drøftet i forhold til vægtning af mere administrativt rettede emner
overfor mere politisk rettede emner. Der var enighed om, at det er nødvendigt med begge vinkler
repræsenteret på rådsmøderne.
Natascha Mannemar takker for en sober tone og god stemning under drøftelsen af MSB’s
balanceplan og udtrykker, at drøftelsens karakter fremmer hendes arbejdsglæde.
Finn Amby takker for et godt møde og pointerer vigtigheden af, at Handicaprådet minder sig
selv om at anerkende de gode møder.
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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