Referat - Møde i Handicaprådet d. 26. maj 2020
1. Godkendelse af referat fra Handicaprådsmøde d. 10. marts 2020 – samt Brev
til Ejendomme
Såvel referat som Brev til Ejendomme blev godkendt uden anmærkninger.

2. Status på Corona. Orientering om områder, aktiviteter og tilbud til mennesker
med handicap, der som følge af Corona helt eller delvist er nedlukket
herunder om planer for genåbning. Orientering ved Natascha Mannemar
Jensen, Jens Lassen, Jan Sejersdahl Kirkegaard
Natascha MJ orienterede om status på bl.a. børneområdet; ungeområdet; voksenområdet;
dagtilbud; myndighedsområdet; botilbud; ledsagelse mm.
Jens Lassen orienterede bl.a. indenfor områderne plejehjem; dagcentre; lokalcentre;
træning i eget hjem; plejehjemsgarantien; cafeerne; klippekort; boliger til ældre;
plejeboliger mm.
Jan Sejersdahl Kirkegaard orienterede bl.a. fra Børn & Unge; specialskoler; specialklasser;
hospitalsskolerne, Stensagerskolen, skoler generelt; dagtilbud mm.
Sammenfattende for disse tre hovedområder kan siges, at tiden med Corona-nedlukning har
været en både svær og udfordrende periode for mange - og hvor det ikke altid har været lige
let for alle, at gennemskue fx regler mm.
Ligeledes har det været udfordrende at skulle hjælpe med at løse de mange vidt forskellige
problemstillinger, der er udsprunget af denne periode.
Desuden giver perioden generelt set anledning til både refleksion og eftertanke.

3. Lystrup Svømning. Tilgængelighed i forbindelse med bygning af ny hal.
Orientering ved Louise Holmgaard Dixen
Louise Dixen fra Lystrup Svømning var til stede og orienterede om bygning af den nye
svømmehal i Lystrup.
Hun medbragte en meget fyldestgørende præsentation via slides, som illustrerede
Momentet, Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter - samt redegjorde for nogle af de mange
tanker og ideer i forbindelse med udformningen af centret, sådan at flest mulige mennesker
kan få glæde af dette store og yderst spændende aktivitetshus, som forventes indviet i 2021.
(Slides vedhæftes referatet).

4. Genopretnings- og Stabiliseringsplan. Status for den langsigtede løsning af de
økonomiske udfordringer på handicapområdet. Oplæg ved Natascha
Mannemar Jensen
Natascha Mannemar Jensen orienterede via slides om Bæredygtighedsplanen.
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Natascha nævnte bl.a. at første årsag til den faldende økonomi er det faldende kommunale
finansieringsbidrag. Samtidig er der nogle strukturelle omstændigheder, der gør sig
gældende - ligesom der også er kommet flere dyre borgere til.
Økonomien på socialområdet kan se forskellig ud, alt efter, hvilket scenarie man sætter op.
Pt. er der et merforbrug på 5 millioner kroner.
En forudsætning for at finde varige løsninger på udfordringerne på området, vil være et tæt
samarbejde mellem kommunens afdelinger, regionen og civilsamfundet, hvor der skal
udvikles løsninger og på den måde findes nye muligheder.
Det der tidligere hed Stabiliseringsplan er nu omdøbt til Bæredygtighedsplan 2020-2030 og
er opdelt i en række temaer; Hjemløse aarhusianere i egen bolig; Unge i job eller uddannelse;
Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom; Bedre vilkår for læring og fællesskaber
for børn og familier; Sundhed og livsmestring for alle voksne.
Inddragelsesprocessen af organisationer, foreninger, civilsamfund, medarbejdere og
borgere forventes at blive sat i værk i efteråret 2020.
I december 2020 vil Bæredygtighedsplanen med økonomiske vurderinger af diverse
initiativer, blive fremlagt.
(Slides vedhæftes referatet).

5. Helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Orientering ved Jens
Lassen
Jens Lassen orienterede med baggrund i ”Stomiprojekt - med borgeren i centrum.
Analyserapport” om en helhedsorienteret indsats og om hvor meget dette kan betyde
positivt for borgeren. Det er interessant og kan være til inspiration også for andre, som
måske oplever nogle af de samme problemstillinger indenfor deres eget specifikke problem
/ handicap.
Jens Lassen fortalte som eksempel i relation til hospitalsophold, hvor der bliver gjort det
mest optimale for patienten, mens der sidenhen i kommunen (fx i forhold til hjælpemidler!)
bliver valgt efter bedst-og-billigst princippet, hvilket afgjort ikke altid er til borgerens fordel.
Når der så derimod samarbejdes på tværs – og på den måde med borgeren i centrum - kan
man bestræbe, at der anvendes produkter, som både er de bedste og dem, patienten helst
vil benytte.

6. TIL HØRING – Indstilling om Tilgængelighed
Indstillingen fører os et langt stykke videre; et tværmagistratsligt råd, som giver oplysninger
videre til Tilgængelighedsrådet. Og med indstillingen nedlægges den hidtidige særlige
tilgængelighedsgruppe.
Indstillingen fik mange positive tilkendegivelser med på vejen af Handicaprådet.

7. Forberedelse af mødet med Magistraten i juni måned
Per Jensen anbefaler at dagsordenen skal indbefatte:
• Rimeligt klart billede af hvordan situationen ser ud
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•
•

Vigtigt, at tale om økonomien
Implementering af Handicappolitikken

Det er lettere at forberede dette møde efter mødet med Jacob Bundsgaard.
Mette Bjerre foreslog at alle blev en halv time efter mødet med JB d. 4. juni, for at planlægge
dette møde med Magistraten.

8. Eventuelt
•
•

Jane Kallestrup. Tilgængelighed i forhold til DOKK1 og ved Letbanen. Sender mail til
DH.
Flere gav udtryk for at det havde været et rigtig fint møde
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