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17. december 2018
17:00 - 22:00
Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000  Aarhus C

Deltagere: Per Jensen
Jane Kallestrup
Trine Buus Karlsen
Lotte Fensbo
Jens Lassen
Tine Enkelund
Kirsten Bundgaard
Mette Bjerre
Finn Amby
Mogens Toustrup
Jasmina Kusturica
Sanne Lauridsen
Birte Rerup
Nina Rasmussen
Tine Enkelund
Peter Bach-Nielsen

Afbud:

Gæst Martin Bilberg

Bemærk: Sidste møde i 2018 - efterfulgt af juleafslutning med middag

1   Godkendelse af dagsorden og referater (17.00-17.15)
Ingen bemærkninger. 
2   Opfølgning på økonomi og serviceniveau på botilbud v/Martin Bilberg 
(17.15-18.00)
Martin Bilberg orienterede om takstudviklingen 2011-2018 på bofællesskaber (§85), 
botilbud (§85) samt længerevarende boformer (§108). Taksterne på bofællesskaber er i 
gennemsnit faldet med 1,6 % om året siden 2011, på botilbudsområdet med 1,2 % og 
0,9 % på længerevarende boformer. Samlet set giver det et fald på 1,32 % om året 
siden 2011 (dvs. hvis alle tilbud vægtes ligeligt uanset udgiftsniveau). Som eksempel 
kan nævnes at prisen på et botilbud koster et sted mellem 1100-2300 kr. pr. døgn.  

Det samlede takstfaldskrav i rammeaftalen 2011-2018 er faldet med 7,5 %, hvilket 
svarer til 1,07 % i gennemsnit om året. I rammeaftalen for 2019-2020 er kravet for 
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takstfaldet 0,5 % om året. Hvad angår de eksterne tilbud, er takstudviklingen ligeledes 
påvirket af ovenstående. Oven i døgntaksten bliver der for tillægsydelser betalt ca. 49 
mio. kr. på botilbudsområdet i 2018. Af disse er de 20 mio. kr. for botilbud i Aarhus 
Kommune, mens det resterende betales til botilbud i andre kommuner. Der er 30 % 
stigning i tillægsydelser siden 2016. Mogens Toustrup havde en fornemmelse af, at 
budgettet var reduceret med 30%, men ifølge opgørelsen er det nærmere 12%. Martin 
Bilberg vil gerne komme på et møde i 2019 og orientere om resultaterne af 
brugertilfredshedsundersøgelser på området.  
3   Høringer og høringsfrister i 2018 v/Per Jensen (18.00-18.05)
Per Jensen orienterede om de høringer, der har været i 2018, hvoraf nogle er årligt 
tilbagevendende. Der var enighed om, at Handicaprådet ønsker tidlig inddragelse og tid 
til sagsbehandling af høringssvar på vigtige områder som fx Psykiatriområdet. 
4   Mødeplan 2019 til godkendelse (18.05-18.10)
Mødeplanen blev godkendt. Der blev udtrykt ønske om at tilføje et besøg på Aarhus Ø 
sidst på foråret, hvor stadsarkitekten kan deltage. Det blev også foreslået, at der bliver 
arrangeret et fællesmøde med Udsatterådet i løbet af 2019 evt. forsøgt kombineret med 
en temadrøftelse af psykiatriområdet. 
5   Valg af deltager til møde med valgsekretariatet v/Finn Amby (18.10-18.15)
Finn Amby deltager gerne i et møde sammen med Jane Kallestrup. 
6   Evaluering af dagens møde (18.15-18.20)
Enighed om at det var et godt møde, og at Martin Bilbergs oplæg var interessant og godt 
formidlet. 
7   Eventuelt (18.20-18.30)
Nina Rasmussen orienterede om en konference den 15.1.2019 - KKR Midtjylland 
inviterer til konference om bedre trivsel for børn og unge i Midtjylland.  Mogens 
Toustrup deltager også i konferencen. 
8   Juleafslutning (18.30-?)
Ingen bemærkninger. 


