Handicaprådet i Aarhus Kommune

Referat af møde i handicaprådet den 25. maj 2021

1. Godkendelse af referat fra seneste handicaprådsmøde d. 20. april 2021
Referatet blev godkendt.

2. Aarhuskompasset (Oplæg v/ Ina Risom Bøge efterfulgt af gruppearbejde)
Ina præsenterede Aarhuskompasset. Aarhus Kommune har fået en ny forståelsesramme eller ny
måde at arbejde på, som bliver kaldt for Aarhuskompasset.
Aarhuskompasset beskriver den slags kommune og fællesskab, vi gerne vil være – og er på vej til at
blive. Den tilgang, vi har haft indtil nu, har bragt os langt i forhold til Aarhusmålene, men vi skal
videre.
Med sigtet om ’Mindre system. Mere borger.’, skal Aarhuskompasset styrke vores fokus på,
hvad der har værdi for borgerne og samfundet. Vi vil skrue op for samskabelse i vores tilgang til
velfærdsudvikling - og vi vil arbejde, udvikle, styre og lede mere vidensinformeret.
Grundlæggende indebærer det, at vi indleder ethvert samarbejde med at sætte os i den andens
sted – og at vi skaber råderum til lokal ledelse og til medarbejdernes faglighed og erfaringer.
Aarhuskompasset er blevet til i en bred inddragelsesproces. Siden byrådet i marts 2019 besluttede,
at Aarhus Kommune skal have en ny forståelsesramme, har borgere, virksomheder, medarbejdere,
ledere, politikere, danske og internationale eksperter sat deres præg på forståelsesrammen.
Forankringen af Aarhuskompasset er ikke en opgave ved siden af det, vi allerede skal. Det er en
kultur, der med tiden skal indlejres i måden, vi arbejder på, og som også indebærer beslutninger
om, hvad vi samtidig siger farvel til. Visionen er, at Aarhus skal være en god by for alle.
Efter præsentationen blev rådet opdelt i 3 grupper med hhv. Jens, Helle og Natascha som
ordstyrere.
Feedback fra grupperne var bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

10 år frem? Hvilke tydelige værdier prioriteres der efter?
Hvordan får vi sat retning for en ”oplevet retfærdighed”? At det er ok at behandle alle
forskelligt? Og hvor skal man behandle ens?
Handicapområdet er særligt udfordret ift. Aarhuskompasset og den nye tænkning, da noget af
området er et klassisk myndighedsområde.
Hvordan slippe styringen som politiker?
Tordenskjolds soldater – mangfoldighed: Hvordan får vi lyttet til de mange og ikke kun til de få,
som råber højest? Hvordan får vi inddraget bredden og de mange perspektiver?
Når styring mindskes, hvor bliver det så tydeligt, at man lykkes som medarbejder? Som
institution?
Tegn for at ”lykkes” fx med de 4 ord par, er de beskrevet? Bliver de beskrevet?
Der er en stor styrke i, at mange faldgruber er beskrevet i materialet. De er italesat, men hvad
skal der sættes på af handling, hvis udfordringen dukker op?
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•
•
•

Argumentation bliver vigtig, kommunikation bliver væsentlig
Hvordan sætter man proces på en udfordring og samtidig forsikrer sig, at processen er løst
bedst muligt? Og i hvor høj grad skal man sikre sig?
Man kunne slække på kravene, således at alle fagligheder ikke behøver være med til et
visitationsmøde, hvis det ikke nødvendigt. Sagsbehandlingen kan dermed gå væsentlig
hurtigere og værdi for borgeren kommer i centrum.

Det blev aftalt, at Handicaprådet på et senere møde i rådet vender tilbage til emnet om
Aarhuskompasset og Aarhus Kommunes nye forståelsesramme.

3. Pause
4. Emner på dagsorden til mødet med Magistraten den 14. juni 2021
Finn nævnte indledningsvis, at det var drøftet med sekretariatet for handicaprådet, at noget af
mødetiden kunne bruges på handicappolitikken og status på den – for at prøve at få en ny dialog
med politikerne om handicapområdet.
Anders beskrev ideen om, at man vil kunne bruge ca. en halv time på handicappolitikken af
mødetiden, hvoraf man ca. kunne bringe nogle tv-interviews med et par borgere og kort status på
politikken, mens resten af tiden kunne bruges på dialog med politikerne.
En skriftlig, ultrakort opgørelse af målstatus vil udgøre bilaget for punktet.
Der var en umiddelbar positiv tilkendegivelse af denne idé. Derudover kom der følgende ideer til
temaer, som man vil kunne drøfte på mødet med Magistraten:
Hvorfor er det nødvendigt med årlige revisiteringer og/eller revurderinger af tildelte ydelser på
flere områder inden for handicapområdet? Mange er ”hunderæd” for at hjælpen tages fra dem.
Aarhuskompasset år 0. F.eks. kunne man prøve noget af i regi af Aarhuskompasset.
Økonomi på Handicapområdet
Det blev aftalt at inkludere temaerne om Aarhuskompasset og økonomi på handicapområdet. Ift.
revisiteringer/ revurderinger af folks hjælp vil dette tema blive taget op på et af de efterfølgende
møder i handicaprådet.

5. Redegørelse om magtanvendelser i MSB 2020. Oplæg v/ Mette Tjørnehøj, MSB.
Redegørelsen gennemgår magtanvendelser i Aarhus Kommunes egne tilbud og de private,
regionale eller kommunale eksterne tilbud, som har borgere fra Aarhus Kommune.
Lovgivningen er delt i to, på hhv. børne- og voksenområdet. Der er sket en særlig stor stigning i
magtanvendelser på voksenområdet, primært fordi lovgivningen er ændret fuldstændigt, og det
giver nogle andre situationer, hvor magtanvendelse skal indberettes.
F.eks. ved at fastholde en borger, der er på vej til at skade sig selv, andre borgere eller
medarbejderne. Det gælder også, hvis en borger gør skade på nogle genstande, så kan man som
botilbud eksempelvis afværge af genstandene bliver ødelagt i form af en fastholdelse af borgere.
Der er også kommet en ny paragraf i forhold til såkaldt: Tryghedsskabende velfærdsteknologi, hvor
man har nogle flere muligheder for at hjælpe og beskytte borgerne. Bl.a. vha. døralarm på
borgeren dør – således, at man opdager, hvis borgeren går ud ad døren og ind på fællesarealet.
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Handicaprådet tog analysen til efterretning.

6. Præsentation af: Tættere på familien. Oplæg v/ Ruth Lehm og Anne Haubjerg Pedersen
Ruth Lehm og Anne H. Pedersen præsenterede erfaringerne med projektet om: Tættere på
familien. Oplæg er vedlagt i bilag.

7. Invitation til debat-arrangement: Hvordan overkommer vi tillidskløften mellem borger og
kommune?
Formanden reklamerede for debat-arrangementet, som bl.a. DH, står for. Alle har mulighed for at
tilmelde sig via linket i bilaget.

8. Høring om Oplandsudvalgets anbefalinger
Det blev bemærket, at det altid gavner, når hensynet til borgere med handicap bliver tænkt ind,
også i oplandsbyerne.

9. Eventuelt
a) Møde: Fysisk eller virtuelt?
Det blev besluttet, at handicaprådet også holder et virtuelt møde på det kommende møde i
juni 2021. Augustmødet ’21 holdes fysisk i Generationernes Hus.
b) Tilgængelige referater på Aarhus.dk
Det blev bemærket, at referater fra 2021 i ugens løb ikke har været tilgængelige på
hjemmesiden. Der har været en akut fejl nogle dage, som nu er blevet udbedret. Derfor er alle
referater og dagsordner mv. igen tilgængelige.

10. Evaluering af dagens møde
Flere oplevede, at dagsordenen var lidt for presset. Det bør sikres, at der altid er god tid til at
behandle de enkelte punkter. Der var enighed om, at det var et rigtig godt møde med nogle
særdeles gode og kompetente oplægsholdere.

