Aarhus Kommunes Handicapråd

Referat af Handicaprådets møde den 20. april 2021 på MS Teams
1. Godkendelse af referat fra sidste møde i handicaprådet den 8. marts 2021
Referatet blev godkendt.
De efterfølgende punkter, 2 – 5 blev udsat, da borgmesteren havde forfald pga. sygdom. Formanden
nævnte, at der snarest bliver fundet en ny dato, hvor Handicaprådet kan mødes med Borgmesteren.
6. Etablering af pårørenderåd
Natascha præsenterede grundtankerne om etablering af bruger- pårørenderåd på samtlige
bosteder. Det er egentlig et forslag fra en række partier i byrådet. Voksen- handicapområdet har
også selv arbejdet med nogle tanker og en analyse sideløbende, og byrådets opgaveudvalg er også
fremkommet med ønsker om fælles principper for arbejdet med brugere- og pårørende.
Efter et kort oplæg om tankerne blev følgende bl.a. nævnt:
• Godt at der bliver gjort noget nu. Bare det kommer til at fungere og ikke bliver glemt.
• Kunne forvaltningen ikke bare tage den publikation, der blev lavet for 10 år siden om
præcis den samme problemstilling og gennemføre den? Der er endda henvisning til
paragraffer og anbefalinger.
• I MSO har man slået afdelingsbestyrelserne sammen med bruger- og pårørende rådene; og
det lader til at fungere ganske godt. For et råd skal være med til at præge det sted man er.
• LEV og autismeforeningen har tilbud hjælp til f.eks. valg lokalt på botilbuddene.
• Der er etableret en følgegruppe
• Måske burde det flettes ind, at der skal være opfølgning på ordningen?
• Hvis man som pårørende ønsker at undre sig eller klage – er nogle tilbageholdende med
det, fordi det kan gå ud over ens kære på det pågældende sted.
• Stort håb om, at der bliver skabt dialog, fordi der er tit store følelser på spil. Med dialog fra
start er kimen lagt til læring flere steder.
• Måske skulle man have streg under mægling som formål med ordningen?
Det blev afslutningsvis konkluderet, at:
a) Der var stor ros til det igangværende arbejde med bruger- pårørenderåd i MSB.
b) Der bliver etableret nogle helt overordnede fælles rammer eller principper på tværs af
afdelingerne – for at sikre, at der kommer processer i gang på alle områder, og at der konkret
bliver etableret bruger- pårørenderåd alle steder, og at der sker en slags opfølgning.
c) Det er vigtigt, at det fælles ikke bliver for detaljeret / at det ikke bliver laveste fællesnævner.

7. Høring om udvidelse af Hvilstedhus med 4 pladser (18.50 – 19.10)
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) planlægger at etablere 4 nye
pladser på Hvilstedhus – Hvilstedvej 16 i Solbjerg, og i den forbindelse renovere de 7 nuværende
pladser med eget bad og toilet, som de desværre ikke har i dag.
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Handicaprådet havde stor ros til høringen/indstillingen om etableringen af de ekstra pladser på
Hvilstedhus og især til pointen om at renovere de pladser, der endnu ikke havde eget bad og toilet i
boligen.
Det affødte en drøftelse af, hvor mange botilbud i kommunen, der stadig ikke har eget bad og
toilet. Natascha nævnte, at forvaltningen har fokus på netop Hvilstedhus, Skovlund og Tranbjerg,
som de sidste botilbud, hvor alle pladser ikke har eget bad og toilet.
MSB har i forbindelse med årets anlægsplan, fremskubbet ønsket om at bruge ressourcer til at
opdatere de sidste steder, der endnu ikke har eget bad og toilet (tidssvarende vilkår).
Der var spørgsmål om forvaltningen ikke har ventelister til de forskellige botilbud i kommunen?
Natascha nævnte, at der ikke er ventelister, for i løbet af 3 måneder, skal man have et tilbud. Der
kan derimod godt være forskellige ønsker til at komme på bestemte botilbud, om end disse
ønskelister ikke er så store, som de tidligere har været.
Selvom der er tomme pladser nogle steder, så må kommunen ikke blot blande målgrupperne.
Pladserne på handicapområdet er godkendt af socialtilsynet, og således vil man kunne risikere, at
tilbuddet bliver lukket, hvis målgrupperne er for blandede.
Det blev afslutningsvis nævnt, at der er ledige boliger i Generationernes Hus.

8. Ny visitationsprocedure til specialklasser (19.10 – 19.25) v/ Ole Jeppesen, specialkonsulent PPR.
Der blev indledningsvis fra handicaprådets side gjort opmærksom på, at der ikke var fremsendt
noget skriftligt materiale om visitationsproceduren til handicaporganisationerne på forhånd. Der vil
blive sendt en skriftlig briefing med referatet ud.

Efter en dialog med Ankestyrelsen har Rådmanden for Børn og Unge besluttet at ændre
proceduren for visitation til specialklasser. I stedet for en årlig visitation – så bliver der fremover en
løbende visitation. Dvs., at PPR i gennem hele året visiterer børn til specialklasser.
Der tages med den ny praksis mere hensyn til forældrene i en sårbar venteposition. Nogle børn har
indtil nu, haft eneundervisning i perioden op til muligheden for at komme i specialklasse.
Der er med den ny procedure fokus på at finde det rettidige og rigtige tilbud til børnene. Man går
med andre ord fra kendt opskrivning til at planlægge ud fra forventninger og prognoser. Det bliver
sværere at vurdere, hvilke typer, der er behov for og hvornår pladserne skal stå klar. Der bliver også
i år derfor et større indskrivning i specialklasser i det kommende skoleår. Der bliver ikke ændret på
kriterierne for optag.

Handicaprådet var umiddelbart meget tilfredse med den nye procedure – og håber, at den ny
ordning tager hensyn til: Lokalmiljø og legekammerater i det daglige samt klassesammensætning.
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Der er afsat ca. 13 mio. kr. ekstra til ordningen i det kommende skoleår, og de går til
specialskolerne eller de skoler, der har specialklasser.
På spørgsmål om, hvad der sker med børn, der udskrives og støtte i den forbindelse, svarede Helle,
at PPR er meget nysgerrige på, hvordan kommunen kan være med til at lave et stillads, så flere kan
være i normalundervisningen. Bl.a. i den forbindelse bliver der udarbejdet en analyse.
Det blev aftalt, at handicaprådet også får analysen, når den foreligger – og, at rådet meget gerne vil
drøfte analysens resultater.

9. Eventuelt
Ingen bemærkninger

10. Evaluering af dagens møde
Der positive tilkendegivelser om afviklingen af dagens møde, herunder, at der var god tid til at få
drøftet punkerne

