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Til rette vedkommende, 

 

Høringssvar til handlekataloget for budget 2020:  

  

Blandt de mange spareforslag i handlekataloget har vi valgt at kommentere punkter, som særligt berører mennesker 

med handicap under ”Handicap - Bo og Beskæftigelse”. 

 

Vi er fortørnede og rystede over omfanget og karakteren af de foreslåede tiltag i handlekataloget, og appellerer 

indtrængende til, at der findes andre løsninger på kommunens økonomiske udfordringer. 

 

At man i den grad agter at slå ned på en borgergruppe, som er blandt de svageste i vort samfund, og som i vidt 

omfang ikke har mulighed for selv at argumentere imod eller i øvrigt bringe sig ud af den situation de er i, er 

beskæmmende.  

 

En række af forslagene er åbenlyst i modstrid mod Haderslev Kommunes  ”Politik for Mennesker med Handicap” , og 

vi stiller os undrende overfor, at der lanceres forslag i modstrid hermed, uden der er søgt samarbejde med 

repræsentanter for de berørte borgere. 

 

VU 43. – Reduktion af antal indskrivningsdage i beskyttet beskæftigelse (1 dag) 

 

Ifølge handlekatalogets bemærkning vil fredagslukning af  de beskyttede værksteder ikke vil påvirke bostederne, 

hvilket ikke er vores opfattelse.  

Det vil derimod indebære en markant forringelse for brugerne af den beskyttede beskæftigelse at reducere deres 

tilbud fra fem til fire dage om ugen. 

Borgerne vil være henvist til at opholde sig på Bostederne o.l., hvor der i forvejen ikke er ressourcer til adspredelse 

og aktivering af borgerne. Vi har desværre set, at opholdene her må betragtes som ”opbevaring” af borgerne, da der 

ikke skabes rimelig aktivering og adspredelse for borgerne. 

 

Et yderligere pres på personalet og systemet her, kan med rimelighed frygtes at føre til yderligere forringelser på 

den reelle velfærd for borgerne, med risiko for endnu flere fejl ifm pleje, medicinering etc., og borgerne vil opleve 

tab af sociale og individuelle kompetencer samt venskaber og relationer. Dette vil medføre en ganske stor risiko for 

et endnu større pres på andre ressource i kommunen. 

 

Endvidere vil fredagslukningen, for en del borgere der klarer sig med bostøtte, medføre, at de i endnu højere grad er 

overladt til sig selv, da weekendtilbuddene til denne gruppe mennesker i forvejen er begrænsede. 

 

Der er  tale om, at nogle af de mest sårbare borgere i Haderslev kommune, ved en sådan reduktion vil opleve tab af 

sociale og individuelle kompetencer samt venskaber og relationer.  

 

Intet af dette er rimeligt – hverken for borgere, medarbejdere eller nogen anden for den sags skyld. 
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VU 44:  Reduktion i serviceniveau på bostøtte  

        

Også dette vil indebære en markant forringelse for mange beboere med handicap. 

Mange mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive handicaps har svært ved selv at opsøge hjælp samt at 

færdes på egen hånd uden for deres bolig, hvilket på sigt kan øge deres behov for hjælp og støtte og dermed 

kommunens udgifter yderligere.   

 

Derfor er også dette forslag beskæmmende og kortsigtet. 

 

Vi opfordrer derfor Haderslev Kommune, til at finde andre veje til at løse den økonomiske udfordring, i stedet for at 

kaste sig over de svageste, og opfordrer til reel åben dialog om forholdene, idet man skal kende et samfund (en 

kommune) på den måde det behandler sine svageste, og det er vel ikke på baggrund af disse forslag i 

handlekataloget, vi vil kende Haderslev Kommune. 
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Søren Aldal                                                                            Gitte Friis Hansen 

 

 

 

 

Sendt af 

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüssen / Best regards 

 

Søren Aldal 

Teglgårdsvej 19 

DK 6100 Haderslev 

Danmark 

 

M: +45 30 50 15 24  

E: soren.aldal@mail.dk 

 

Denne fodnote angiver, at denne e-mail er sendt af Søren Aldal 

Denne e-mail og eventuelt vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt 

materiale, som kun er beregnet for den angivne adressat. 

Har De ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, beder vi Dem venligst 

omgående underrette soren.aldal@mail.dk samt slette e-mailen. 
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