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Aarhus d. 1. maj 2018
Forespørgelse til besvarelse efter 10-dagsreglen fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til
Rådmanden for Sociale forhold og beskæftigelse.

Vedrørende målgruppeafklaring i Handicapcenter for børn
Sagsfremstilling
I 2017 valgte Social- og børneminister Mai Mercado at offentliggøre klagesagerne fra
kommunerne, der bliver afgjort i Ankestyrelsen. I 2016 er 11% af Aarhus Kommunes
beslutninger ændret og 26% er hjemvist. Dette, sammenholdt med svaret på en 10 dags
forespørgsel fra Enhedslisten -De Rød-Grønne fra januar 2018, hvori det fremgår, at der er i
2017 har været 42% unikke børn og unge, der ikke er målgruppeafklaret, er til stor bekymring
for Det Konservative Folkeparti.
For Det Konservative Folkeparti er det væsentligt at tage fat der, hvor den afgørende
beslutning ved målgruppeafklaring tages. Specifikt ønsker vi afklaret, hvorfor Ankestyrelsen i
en væsentlig del af sagerne om målgruppeafklaring har en anden opfattelse end Aarhus
Kommune, samt hvad er det som gør, at Aarhus kommune i ca. 1/3 af tilfældene ikke kan
træffe den rette beslutning.
For at kaste lys over beslutningsprocessen i forbindelse med målgruppeafklaring ønsker Det
Konservative Folkeparti at få følgende belyst:


Hvilke procedurer har været gældende de seneste 3 år i forhold til
målgruppeafklaring?



Hvilke ændringer er der er fortaget i årene 2015, 2016 og 2017 i forhold til disse
procedurer?



Af hvem og hvordan afgøres det, om et barn har ’en betydelig fysisk/psykisk nedsat
funktionsevne’ eller ’indgribende kroniske og langvarige behov for støtte’?
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Den Konservative byrådsgruppe i Aarhus Kommune
Mette Skautrup
Telefon 41 85 48 57
metska@aarhus.dk
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12. januar 2015 er der udarbejdet et notat omkring økonomisk genopretning på Handicapcenter
for Børn. I notatet vurderes det, at der i 2016 kan opnås en økonomisk gevinst på 2.1 millioner
kroner ved målgruppeafklaring i såvel eksisterende sager, samt ved visitation.


Er den ønskede besparelse opnået?



Har besparelsen været medvirkende til en ændring i visitationen?

Med Venlig Hilsen
Det Konservative Folkeparti i Aarhus Byråd
Mette Skautrup
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