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Handicaprådet holdt den 11. april et ekstraordinært møde i tilknytning til den fremrykkede proces for
forhandlingerne om Budget 2020-23.
Handicaprådet er orienteret om den alvorlige budgetsituation og de tiltag, der lige nu foreligger på de forskellige
udvalgsområder.
De mulige budget-tiltag, der er beskrevet i de forskellige besparelsesnotater fra forvaltningen, er desværre ikke så
konkrete, at det er muligt at gennemskue og pege på konkrete konsekvenser for borgere med handicap, psykiske
problemer m.m.
Generelt vil Handicaprådet derfor opfordre byrådet til at spørge ind til de helt konkrete konsekvenser for borgere
med handicap, der måtte følge af de forskellige tiltag.
DH-medlemmerne i Handicaprådet kan på det foreliggende materiale gøre opmærksom på følgende:
På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område
• Vi er meget positive over for forslaget om optimerede og differentierede rehabiliterende forløb, hvorved en
række sundheds- og plejefaglige indsatser kan koordineres og optimeres i langt højere grad end i dag.
• Derimod er vi bekymrede for forslaget om at fjerne trivselsmidler til medarbejdere på ældre- og
handicapområdet, da det er væsentligt at kommunen også fremover kan skaffe den nødvendige arbejdskraft til
disse områder, hvor der vil komme flere og flere borgere med behov på grund af den demografiske udvikling.
• Vi er også meget bekymrede for forslaget om at fjerne indsats for gener efter hjernerystelse, da det i de
seneste år er blevet klart, at en hjernerystelse kan få fatale konsekvenser, hvis man ikke får lidelsen behandlet
rigtigt fra starten. I værste fald kan det medføre uarbejdsdygtighed hos borgeren.
• Endelig er vi imod forslaget om ændret serviceniveau i hjemmeplejen i form af at rengøringsfrekvensen
nedsættes fra hver 2. til hver 3.uge. For mange af vore medlemmer med svære funktionsnedsættelser og ingen
pårørende vil det være meget problematisk, at f.eks. badeværelset kun rengøres hver 3. uge. Vi vil derfor
foreslå, at der kan foretages individuel vurdering af rengøringsbehovet.
På Skole- og Børneudvalgets område
• Vi er bekymrede for de anførte store besparelser på specialundervisningsområdet, ligesom der stadig er
”potentiale for store forbedringer” i inklusions-sporet i folkeskolen.

Vi bistår gerne konstruktivt med kommentarer på det videre arbejde i forvaltningerne med de budgetforslag, som
byrådet ønsker yderligere i den videre budgetproces.
Med venlig hilsen
på Handicaprådets vegne
Peter Vonsild, fmd.

