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Høringssvar på handlekatalog vedr. budget 2020 - 2023 
 

På baggrund af handlekataloget vedr. budget 2020 - 2023 fremsat af økonomiudvalget den 17. juni 

2019 vil vi komme med et høringssvar, da vi kan læse, at Cafe Parasollen bliver ramt i denne 

forbindelse. 

 

Vi er meget taknemmelige for den forøgelse af driftstilskuddet, som vi fik bevilget fra 2017. Det gav 

os roen til at lave vores arbejde blandt ensomme og nogle af de svagest stillede borgere i Haderslev, i 

stedet for at skulle bruge en masse energi på at få økonomien til at hænge sammen. 

 

Det er derfor med stor beklagelse, at der er risiko for nedskæring af vores driftstilskud med kr. 

100.000 fra 2020. I vores regnskab er det rigtig mange penge, og det vil derfor få konsekvenser for de 

borgere – og mange svage frivillige – for hvem Cafe Parasollen er et fast holdepunkt i livet. 

 

Besparelsen kan betyde, at ansatte bliver beskåret i deres timer. Den foreslåede besparelse svarer til 

ca. 10 arbejdstimer og kan få betydning ifht. reducerede timetal, kortere åbningstid og manglende 

udvikling. 

Selvom vi har mange frivillige medarbejdere, så er det de ansatte, der holder fast i alle trådene, og får 

hverdagen til at hænge sammen, samt hurtigt kan handle, når der kommer borgere eller frivillige, som 

har brug for hjælp og støtte. Dvs. at vore gæster ikke længere kan få den samme hjælp som i dag. 

 

Derudover vil vi nævne, at der er et par punkter mere i kataloget, som måske kan få indflydelse på 

vores økonomi og aktiviteter 

 Besparelse på §18-midler, hvorfra vi modtager midler til aktiviteter, ture samt til juleaktiviteter 

 Besparelse på eksterne mentorer, hvorfra vi får midler til en del af de mange aktiverede fra 

jobcenteret, som er i forskellige praktikker hos os. En opgave som vi sætter meget højt, fordi 

vi også kan se, at det giver mening, og er et løft for den enkelte, når borgerne er her hver uge. 

  

Vi er med på, at det er en stor opgave at få økonomien til at nå sammen i Haderslev Kommune, men 

vi ønsker med dette høringssvar at belyse de uheldige konsekvenser for borgere og medarbejdere, som 

en evt. økonomisk reduktion vil medføre. 

 

 

På vegne af bestyrelsen for Cafe Parasollen 

 

Annette Kaag Erlang  /  Lene Margård Pedersen 
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