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Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten: 
Bevillinger til hjælp fra Institut for Kommunikation og Handicap 

 

Baggrund 

 

Enhedslisten har til Magistratsafdelingen Sociale Forhold og Beskæftigelse 

sendt en 10-dages forespørgsel om bevillinger til hjælp fra Institut for Kom-

munikation og Handicap (IKH) på baggrund af skrivelse fra IKH. 

 

Reduktion i abonnementsaftale med IKH 

 

I optakten til Aarhus Kommunes budgetforlig 2019 blev Socialforvaltningen 

bedt om at bidrage med en række spareforslag. Et af disse spareforslag 

”MSB 48 – Ny aftale med specialdaginstitution Skovbrynet (Magistratsafde-

lingen Børn og Unge) og reduktion i Handicapcentret for Børns abonne-

mentsaftale med Institut for Kommunikation og Handicap” blev efterfølgende 

godkendt af forligspartierne bag budgetforliget. Som følge heraf reduceres 

Handicapcentrets abonnement med IKH med 1 mio. kr. til ca. 5,4 mio. kr. i 

2019.    

 

Aftalen med Skovbrynet træder i kraft pr. 1. april 2019, hvor de første børn 

starter i Skovbrynet. For at sikre en god overgang for børnene, er der afsat 

bevillinger til overlevering fra IKH til Skovbrynet.  

 

Handicapcentret for Børn har pr. 1. januar 2019 orienteret de berørte familier 

om, at bevillingen på IKH ophører pr. 31. marts 2019 og at den indsats, som 

deres børn får, vil overgå til kommunalt tilbud. 

 

Da skrivelsen fra IKH har skabt bekymring hos nogle af forældrene, er der 

aftalt et samarbejdsmøde mellem Familie, Børn og Unge (FBU) og IKH. 

Samarbejdsmødet skal sikre et fortsat godt samarbejde mellem de to parter 

og med forældrene.  

 

Besvarelse  

 

Spørgsmål 1: Hvilke ydelser vil Aarhus Kommune ikke længere give til 

handicappede børn og voksne som konsekvens af beskæring af abon-

nementet på Institut for Kommunikation og Handicap?  

 

Beskæringen i Handicapcentrets abonnementsaftale med IKH vil ikke med-

føre en reduktion i de ydelser, som Aarhus Kommune giver til børn og voks-

ne med handicap.  

 

Ydelserne for børn med handicap overgår til Aarhus Kommunes specialtil-

bud Skovbrynet. Aftalen med Skovbrynet indebærer, at de berørte børn 

modtager tilsvarende ydelser og timer, som tidligere er ydet af IKH.  
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På voksenområdet udmøntes besparelser for 550.000 kr. (pr. 2019) ved at:  

- Fremme gruppeforløb / fælles introduktionsmøder for berørte borge-

re. 

- Reducere administrationsomkostninger. 

- I visse tilfælde skal borgere med senhjerneskader visiteres til kom-

munale tilbud såsom hjerneskadecenteret i MSB og via forebyggel-

seskonsulenter i MSO.  

- Styrke en højere grad af målrettet støtte. 

 

Dermed overtager Aarhus Kommune ikke ansvaret for praksis af IKH’s ydel-

ser til voksne. Aarhus Kommune vil i visse tilfælde, inden for hjerneskade-

området, levere tilbud som alternativ til IKH’s ditto.  

 

Spørgsmål 2: Hvor mange brugere har hidtil årligt fået hjælp via IKH i 

Aarhus kommune, og med hvilke problemer?  

- Er det mennesker med hjerneskader?  

- Er det mennesker med læbe-gane-spalte?  

 

På børneområdet har ca. 240 børn i Aarhus Kommune modtaget ydelser via 

IKH i løbet af 2018.  

 

En opgørelse fra IKH pr. november 2017 viser, at børnene modtager ydelser 

svarende til følgende diagnoser: cerebral parese (spastisk lammelse), epi-

lepsi, Downs syndrom, muskelsvind, cancer, hjerneskade / hjernebetinget, 

arm- og rygproblemer, udviklingsforstyrrelse, ADHD / ADD, autisme og 

sjældne diagnoser. Den største gruppe udgør børn med cerebral parese. 

 

På voksenområdet har 836 borgere i Aarhus Kommune modtaget ydelser 

via IKH i løbet af 2018 - fordelt på følgende afdelinger: senhjerneskade- 

(179), høre- (217), læse- (31), stemme- (374) og stammeafdelingen (35).   

 

Ydelserne på voksenområdet består af undervisning i og kommunikation om 

pågældendes problemer. Undervisningen kan tilrettelægges til borgeren selv 

– både individuelt og i grupper – til borgerens pårørende og plejepersonale 

sammen med borgeren. Borgeren modtager ydelsen efter §1 i lov om kom-

penserende specialundervisning for voksne.  

 

Spørgsmål 3: Har Aarhus Kommune eksperter, der kan træde ind i ste-

det for IKH?  

 

Fremover vil Aarhus Kommunes specialtilbud Skovbrynet overtage IKH’s 

ydelser til børn jf. spørgsmål 1. På voksenområdet tilpasses ydelserne, så 

der i visse tilfælde visiteres til kommunale tilbud inden for af senhjerneska-

deområdet – som alternativ til IKH’s ydelser. Derfor omhandler besvarelsen 

af Spørgsmål 3 udelukkende målgruppen for børn. 
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Besparelsesforslaget retter sig primært mod mindre børn (under fem år) 

samt de børn, der går på Stensagerskolen (som udelukkende modtager 

ergoterapi på Skovbrynet). Derfor er målgruppen i høj grad sammenlignelig 

med de børn, som terapien på Skovbrynet allerede nu behandler.   

 

Det skal bemærkes, at det ved overgang til kommunale ydelser vil være 

muligt at etablere bedre sammenhæng og kontinuitet mellem behandlingen 

og barnets dagligdag. Der er en forventning om, at behandlingerne i langt 

højere grad end tidligere, vil kunne foregå i barnets dagtilbud, fremfor at 

barnet som ofte transporteres til IKH. 

 

Endelig vurderer Magistratsafdelingen Sociale Forhold og Beskæftigelse, at 

Skovbrynet besidder de rette kompetencer og den nødvendige specialise-

ring til at yde særlig specialpædagogisk støtte til børn med varig nedsat fy-

sisk eller psykisk funktionsevne. 

 

 


