Møde i Handicaprådet
Mødedato:
Mødetidspunkt:
Mødested:

10. marts 2020
Kl. 16.30 – 17.30 - Rundvisning
Kl. 17.30 – 19.30 - Ordinært møde
Blixens, Mødelokale DS – 105, Karen Blixens
Boulevard 7, 8220 Brabrand

Bemærkninger: Knud Aarup – formand i Aarhus Kommunes Udsatteråd var syg. Punktet
udsættes.
Deltagere: Mette Bjerre (næstformand), Jan Sejersdahl Kirkegaard, Jens Hougesen Lassen, Trine
Buus Karlsen, Natascha Mannemar Jensen, Mette Storgaard Andersen, Mogens Toustrup, Birte
Rerup, Nina Rasmussen, Peter Bach-Nielsen, Sanne Lauridsen, Tine Enkelund, Per Jensen, Lone
Agerskov, Karin Kling
Afbud: Finn Amby (formand), Almaz Mengesha/Knud Mathiesen, Mahad Yussuf
0. Rundvisning på Blixens v/ Henrik Bauer (16.30- 17.30)
Arkitekt Henrik Bauer – Bygninger og Projekter – Fællesadministrationen – Magistratsafdelingen
for Teknik og Miljø, gjorde indledningsvis opmærksom på, at der fortsat arbejdes med skiltning
og forbedring af husets way-finding. Way-finding omfatter de måder, hvorpå man orienterer sig
i det fysiske rum og navigerer fra sted til sted.
Blixens er tegnet af arkitektfirma Arkitema og består af fire kerner, der har eget materialevalg
og egen farve. I centrum af huset findes auditorium (også til udlejning), fælles arealer og
trappeforløb.
I det daglige danner Blixens ramme for kommunale arbejdspladser, lokalpoliti og iværksættere.
I stueplan ligger Blixens kantine for kommunale medarbejdere og Café Europa, der serverer
mad og drikke for alle. Der findes også kafferisteri i huset samt små kaffebarer rundt på alle
etager. En 33 meter høj plantevæg og andre grønne åndehuller er en del af husets dna sammen
med kunst på væggene udvalgt af tidligere chef på Aros Niels Erik Sørensen. Øverst ligger Roof
Top med en fantastisk panorama-udsigt, hvor der findes to større lokaler og en tilhørende
tagterrasse, der kan lejes til arrangementer via Café Europa, der også står for catering ved
arrangementer i bygningen.
De kommunale arbejdspladser er placeret i åbne kontorlandskaber med mulighed for at skærme
af med persienner. Der findes også en række mødelokaler med opsatte grafiske borter på
glasfladerne - i tråd med husets designlinje og karakteristika fra de fire kerner. Det findes også
mødelokaler uden indkig, hvor man kan afholde møder privat og ugeneret – ligesom der findes
små telefonbokse til mobilsamtaler.
Tanken er, at huset skal være åbent for alle – og et hus, der bidrager positivt til lokalområdet og
resten af Aarhus.
1. Godkendelse af dagsorden og referat af 28. januar 2020 (17.30 – 17.35)
Referat af 28. januar 2020 og dagsorden godkendes.
2. Spisepause (17.35 – 18.00)
3. Besøg af Knud Aarup, formand for Udsatterådet i Aarhus Kommune (18.00 – 18.55)
Punktet aflyses på grund af sygdom.
4. Status på Balanceplanen i MSB v/ Natascha Mannemar (18.55 – 19.10)
Der er indgået forlig om MSB’s Balanceplan i forligskredsen i Byrådet, hvor:
- ”Grønthøsterforslag” på 1,5 % blev taget af bordet
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- Det sikrede botilbud Kofoedsminde (landsdækkende specialinstitution
udviklingshæmmede) blev gjort fælles med de øvrige Magistratsafdelinger
- Øvrige mindre korrigerende tiltag blev vedtaget

for

voksne

MSB står fortsat overfor store økonomiske udfordringer – til trods for landing af Balanceplan 2020,
der blev 19 mio. mindre end beregnet via regnskabsgennemgang.
Næste trin bliver udarbejdelse af Stabiliseringsplan 2020 - 2030, der bliver med en
tværmagistratslig inddragelse i foråret med afsæt i indbyrdes afklaring mellem Borgmester og
Rådmand. Byrådet ønsker at blive præsenteret for en ny plan for stabilisering af økonomien inden
sommerferien.
Det blev tilkendegivet, at det er vigtigt at være opmærksomme på overlapsfaktorer og
sammenhængen mellem ex færre anbragte børn og større udgifter til specialundervisning
Magistratsafdelingerne indbyrdes.
Det blev også udtrykt, at underprioritering af Handicapområdet er et landsdækkende problem –
og at det er afgørende at få området sat på den landsdækkende dagsorden – herunder behov for
ændrede budgetmodeller, der matcher den demografiske udvikling og øgningen i antal borgere
med handicap qua bedre diagnoseværktøjer/behandling.
I sammenhæng stilles der forslag om, at formandskabet inviterer de to landspolitikere Jens Joel
og Camilla Fabricius til et møde med Rådet - for at tilføre handicapområdet mere politisk
bevågenhed.
Der var en bred opbakning til, at der er behov for kommunale investeringer i området, tidlig
forebyggelse og samarbejde på tværs af Magistratsafdelinger – bl.a. for at undgå gråzone
familier. Der var også opbakning til, at der kollektivt lægges et politisk pres med henblik på at
Aarhus Kommune bliver en foregangskommune med de gode initiativer for borgere med handicap.
5. Punkter til møde med borgmester Jacob Bundsgaard i uge 14 (19.10 – 19.15)
Mødet med borgmester Jacob Bundsgaards bliver den 2. april kl. 15.30 under forudsætning af, at
Finn Amby kan.
Dagsordenspunkter til mødet med borgmester Jacob Bundsgaard:
1. Visioner og politik i forhold til mennesker med handicap på landsplan og i Aarhus kommune
- Drøftelse på baggrund af oplæg fra borgmesteren
2. Den økonomiske situation på Handicapområdet
- Stabiliseringsplanen og fremskrivningsmodeller
- Opfølgning på mødet sidste år i forhold til ønskerne om at styrke bostøtteområdet
3. Drøftelse af forslag til områder, hvor der kan samarbejdes om udviklingen
- Er der områder, hvor der kan samarbejdes om en tidlig indsats, så økonomien kan blive aflastet
på længere sigt?
- Kan der etableres investeringsmodeller på Handicapområdet i lighed med, hvad der er tilfældet
på beskæftigelsesområdet?
- Hvordan kan vi i fællesskab fremme innovation og udvikling?
4. Eventuelt
6. Eventuelt (19.15 -19.25)
- SF har stillet byrådsforslag om, at Aarhus Kommune/MSB ikke bruger no cure – no pay
konsulenter i personsager jf. mulighed for besparelser. Brug af no cure – no pay konsulenter blev
drøftet som pkt. 5 på Handicaprådsmøde den 17. december 2019.
- Ældrerådet og Handicaprådet har deltaget i workshop omkring Banegårdsområdet sammen med
MTM.
- Tilblivelsen af ny kollektiv trafikplan i 2023 bliver et forløb med involvering og høringsprocesser.
Der er underskud i planen, hvilket betyder et politisk forhandlingsaftryk.
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- Sanne Lauridsen og Mogens Toustrup giver udtryk for, at det var en givende dag en 25. februar
2020 på Nyborg Strand - Handicaprådenes Dag med fokus på kommunale Handicappolitikker og
ny viden og inspiration i den sammenhæng.
- Det blev præciseret, at sociale tilbud er at sammenlignelige med plejehjem i forhold til at
forebygge og inddæmme Corona-virus.
- Det blev tilkendegivet, at et Tilgængelighedsråd med fordel kunne have været med til at
forebygge fejl og mangler på Blixens, hvis et Råd havde været inddraget fra projekteringsfasen.
I sammenhæng blev akustikken på Blixen positivt anerkendt.
- Det blev præciseret, at Blixens overholder gældende bygningsreglement. Det gør, at der kan
være ønskescenarier, der ikke er blevet opfyldt i et handicapperspektiv, men bygningen står på
et fundament af gældende lovkrav.
7. Evaluering af dagens møde (19.25 – 19.30)
Mødet blev evalueret positivt med tilkendelse af, at det havde været rart at være i nye fysiske
rammer i kombination med en god rundvisning.
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