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Referat - Møde i Handicaprådet i Aarhus Kommune den 25. august 2020

1. Godkendelse af referat fra sidste Handicaprådsmøde d. 22. juni 2020 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Den nye Aarhus-måling. Oplæg v/ Christian Pedersen. Kl. 17.00-17.30
Oplægget er vedlagt referatet i bilag. Et par af resultaterne er, at:

• Lige som ældre over 65 år – ser det ud til, at borgere med handicap i mindre grad end andre synes, 
at Aarhus er en god by for alle.

• Personer med et mindre eller stort handicap/sygdom scorer lige så højt på 
medborgerskabsindekset, som personer uden handicap/sygdom.

• Borgere med handicap laver mindre frivilligt arbejde – men laver dog stadig en del.
• Borgere med stort handicap har dårligere livskvalitet og føler sig mere alene.

Birte spurgte, om man ville kunne dykke længere ned i spørgsmålene om livskvalitet og ensomhed, 
og fik det svar, at det kunne man ikke, fordi respondenterne var anonyme. Mogens satte 
spørgsmålstegn ved, om man i undersøgelsen har kunnet spørge mennesker med kognitive handicap, 
og om de overhovedet var repræsenteret? Christian svarede herpå, at det var de ikke nødvendigvis. 
Nina og Sanne nævnte, at man godt kunne savne, at der var flere forskellige målgrupper inden for 
handicapområdet.

Undersøgelsen og ordlyden af spørgsmålene har været den samme de sidste tre år – for netop at 
kunne sammenligne fra år til år. Og den har været gennemført af konsulenthuset, Epinion. I 
forbindelse med det nye byråd starter der en proces med en ny Aarhus-måling om et års tid, hvor 
hele grundlaget for undersøgelsen og metoderne vil kunne ændres.

Christian noterede, at handicaprådet gerne ville involveres i processen med opbygningen af den nye 
Aarhus-måling.

Finn afsluttede punktet med at nævne, at det er glædeligt, at handicap nu er kommet med i Aarhus
målingen, men at der er behov for at arbejde videre med spørgsmålsformulering og 
dataindsamlingsmetode.

3. Status mht. økonomi og planer for udvikling på Handicapområdet. Oplæg v/ Kristian Würtz. 
Oplægget er vedlagt referatet i bilag. 
Nogle af Kristians pointer til det første oplæg om Beskæftigelse og uddannelse i relation til mennesker 
med handicap var:

• Vigtigt at mennesker med handicap også kommer i uddannelse eller i job fordi det er en vigtig 
kilde til trivsel i hverdagen.

• Tilgang i MSB er, at alle mennesker har ressourcer og muligheder i livet.
• Der er alt for mange mennesker med handicap, der ikke får den uddannelse eller 

beskæftigelse, som de drømmer om.
• Vi går glip af gode kompetencer på det århusianske arbejdsmarked
• Der er udfordringer med dem, som kommer i specialklasser med handicap.



• Der er udfordringer med skolefravær
• Vi har en ny tilgang til trivsel og fravær i skolerne – og byrådet har vedtaget en ny indsats om 

bl.a. et nyt, tværgående trivselsteam
• Handicaprådet bliver inviteret til et par workshops hen over efteråret om tidlig indsats for 

børn og unge med handicap.
• En udfordring, at der ikke er et system, der fanger de unge op, når de har taget en STU.
• Siden sommer har 9 unge ud af 10 dimitterede kommet i job – i detailhandel, lager eller det 

grønne område.
• Det er anderledes end det klassiske – via ressourceforløb.
• Her bliver det vendt op – den unge får lov at vælge en uddannelsesforløb – det er et forsøg i 

samarbejde med bl.a. ”Glad-fonden”. Dvs. en fast uddannelse til denne målgruppe.
• Vi har valgt at prioritere, at der også starter et hold i år – og så ”hamrer vi løs på ministeriets 

døre” for at få etableret flexuddannelsen som en fast størrelse. 
• For århusianere med handicap og tilknytning til arbejdsmarkedet er det frem ad quo i forhold 

til tidligere år.
• For århusianere med psykiske lidelser i job – går det pt. i den gale retning mht. tilknytning til 

arbejdsmarkedet.
• Vi skal kæmpe med næb og klør for at holde en positiv udvikling for alle disse målgrupper.
• Til oktober opstarter MSB arbejdet med Bæredygtighedsplanen i forhold til at investere i 

udviklingstiltag, som kan medvirke til bedre faglige mål, kvalitet og økonomi. Handicaprådet 
inviteres med til åbningen.

Bemærkninger fra handicaprådet:

• Det er et håb, at den mere håndholdte indsats for folk med handicap (i job med handicap) 
permanentgøres.

• Et børn og unge- fokus bør også inkludere et helhedssyn, da der også er en familie bag.
• Det er ”logik for burhøns” at de 10 procent af arbejdspladserne med den største mangfoldighed og 

rummelighed også har lavere sygefravær.
• Området vil kunne have rigtig meget gavn af investeringer på området til gavn for de handicappede 

og for økonomien.

Nogle af Kristians pointer til det andet oplæg om økonomi på voksenhandicap-området var:

• Vi har set over år, at der kommer flere borgere til, at borgerne lever længere – så vi har svært ved at 
få budgetterne til at strække.

• Det lader til at balanceplanen virker så meget, at MSB i år kommer til at holde budgettet.
• Borgmesterens budgetforslag rummer ud over en skattestigning – også 30 mio. kr. ekstra til 

socialområdet ud over de 10 mio., der var aftalt i balanceplanen.
• Mange partier har fokus på voksen-handicapområdet.
• Det er håbet, at vi med budgettet bl.a. får et bedre botilbudsområde, bedre pårørendesamarbejde 

og en bedre kvalitetsorganisation.
• Efter strukturreformen har det været en markant lavere vækst i budgetterne til kommunerne.

Bemærkninger fra handicaprådet:

Fint at demografi er med i budgettet – men der er flere og flere der får handicap – og bør, det vel 
også tages med i budgettet.



Handicaprådet sagde generelt, at det er problematisk, at budgetterne så ofte har været 
urealistiske. Desuden håber rådet, at ønskerne om ressourcetilførsel specielt i forhold til 
botilbudsområdet bliver imødekommet i budgetprocessen.

4. Besøg af Knud Aarup og Michael Alber. Oplæg ved formand og næstformand i Udsatterådet. 
Michael Alber var syg – og derfor deltog Knud Aarup alene.

Der var et godt oplæg og en god debat. Nedenstående er nogle udpluk af de mange pointer, som Knud 
Aarup kom med:

• Det er et grundlæggende strukturelt problem, som Aarhus står med: At skaffe ordentlige, billige 
boliger samtidig med bostøtte.

• Man bryder ikke mønstret blot ved at stille en bolig til rådighed.
• Der sker masser af gode ting – f.eks. fikserum
• Der er en løben efter problemerne – men man prøver ikke alvorligt at standse tilstrømningen. Der 

er en for sen fokus på det i Aarhus Kommune.
• Der er for få steder, hvor man kan nå de unge uden om kommunen.
• Der er behov for at få nogle ordentlige plejehjemspladser til de 45+ årige. Det er for så vidt godt, 

det der sker på Østervang.
• Men tror ikke, at kommunen kommer i mål med det – for det er for dyrt.
• Boliger til hjemløse skal ske på et tidligere tidspunkt – senest i 30’erne. Hvis det først bliver i 

40’erne – så er det for sent at forebygge noget. ”Så er den somatiske habitus for dårlig”.
• Problemet er, at vi har ikke de boliger vi skal brug (Læs: ordentlige og billige). Når vi så får det – 

så får vi nogle klumper at boliger som er for store.
• I udsatterådet har vi kørt mange frustrationsdiskussioner.
• En egen observation er, at der grundlæggende set er for mange råd på socialområdet. Det er 

bedre, hvis socialpolitikken kom ind i alle områder.
• Man kan godt mærke, at rådmand, Kristian Würtz er med i det nationale udsatteråd. Og Erik 

Kaastrup har valgt at deltage nogle gange i rådets møder.
• Udsatterådet har ikke drøftet samarbejde med handicaprådet.
• Hold politikerne fast på, at det er en by for alle. Hold politikerne fast på, at det er en kærlig by. 

For det var nogle rigtig gode mål, der blev lavet for… 5 år siden.

Det blev aftalt, at Finn og Nina deltager fra Handicaprådet – på et genvisit hos Udsatterådet. Knud 
Aarup indkalder.

Pause – Kl. 19.10-19.25

5. DASSOS. Bemærkninger til udkast til Rammeaftale for 2021 – 2022.

Handicaprådet har ingen bemærkninger til udkast til rammeaftale for 2021 – 2022.
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6. Høring. Redegørelse for magtanvendelser i Sociale Forhold og Beskæftigelse i 2019 

Handicaprådet har ingen bemærkninger til redegørelsen. 

Der blev imidlertid sat spørgsmålstegn ved, hvorfor børneområdet ikke indgår i oversigten. Det var 
der ingen af de tilstedeværende, der kunne svare på. Det blev derfor aftalt at tage punktet på om 
magtanvendelser på børneområdet – og opgørelse heraf på det kommende møde i handicaprådet, 
hvor Jan Kirkegaard vil kunne redegøre for punktet.

I forlængelse af punktet orienterede Natascha Mannemar om den igangværende sag fra Kildebo i 
Tilst.

7. Høring Byrådsindstilling. Ny organisering i MSO

Jens Lassen orienterede kort om oplæg til den nye organisering i MSO. Der bliver bl.a. lagt op til:

• at der bliver en ombudsfunktion, som skal skabe mere synlige og lettere 
klageadgangsmuligheder for beboere og pårørende

• at der bliver mere sammenhæng i afdelingen med tydeligere fokus på driften og, 
• at det understreges, at lokalcentrene bliver borgernes huse.

Handicaprådet ser frem til at blive involveret i det videre arbejde med konkretisering og praktisk 
udmøntning af ombudsfunktionen.

8. Høring. Praksisændring i forhold til følgeudgifter til § 96 BPA-ordning

I den nuværende økonomiske situation for MSB kunne handicaprådet godt forstå rationalet i at se på 
disse udgifter – også sammenlignet med de øvrige kommuner. 

• Handicaprådet anbefaler, at en fair model for en fremadrettet løsning kunne være at der fortsat 
differentieres mellem borgere med henholdsvis mange og færre timer, blot med en lavere grund
takst end hidtil.

• At dokumentationen af borgernes enkelte udgifter på området, bliver så administrativ en let og u
bureaukratisk ordning som muligt.

9. Evaluering af dagens møde. 

Det var et godt møde – og fint, at der blev lagt små pauser ind undervejs.

10. Eventuelt



Trine orienterede, at alle busser i løbet af de næste 9 måneder ville blive flyttet rundt pga. det store 
projekt med Rutebilstationen og stabiliseringen/ opfyldningen med sand. Den 26. oktober bliver 
busserne lagt om – og de kommer til at parkere i området omkring den nuværende Rutebilstation.

Det blev aftalt, at Handicaprådet tager punktet på om Rutebilstationen til det kommende møde i 
september 2020.
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