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Budget 2020: handlekatalog 

DIGIEJ /17/31691 Åben Sag 

Sagsindhold 

Økonomiudvalget besluttede 17. juni 2019, at sætte et handlekatalog i høring 

Sagsfremstilling 

I lyset af kommunens økonomiske udfordringer har Økonomiudvalget valgt at sende et 

handlekatalog i høring frem mod vedtagelsen af budget 2020.  

Handlekataloget indeholder ændringer i både drifts-, anlæg- og finansbudgettet, hvilket 

fremgår nedenstående tabel.  

 

I mio. kr. 2020 2021 2022 2023 

Drift -42,9 -46,6 -45,8 -45,8 

Anlæg -18,8 -6,2 -29,3 47,5 

Finans -2,5 0,3 0,3 0,3 

I alt -64,2 -52,4 -74,8 2,0 

 

 

Procedure 

 Handicaprådet 7. august 2020 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 Handicaprådet afgiver høringssvar. 

Beslutning i Handicaprådet  den 07-08-2019 

Fraværende/afbud: Preben Holmberg, Janni Pohl, Bent Iversen, Marie Skødt, Inga Lykke 

 

Peter Isak giver svar på de fremsendte spørgsmål og de deraf afledte spørgsmål, i forhold til 

budgetforslag.  

Det beklages at de indsendte spørgsmål - er ikke blevet videresendt til rådets øvrige 

medlemmer. 

 

Høringssvar:  

 

Handicaprådet ser ud fra de samlede beskrevne servicereduktioner i “Budgetlægningen 2020-

2023 – Handlekatalog”, med stor bekymring på én yderligere skævvridning og ulighed, i 

livskvaliteten for en meget sårbar gruppe mennesker, i samfundet. 

 

Nogle af budgetforslagene har en markant tydeligere indvirkning på de handicappede end 

andre forslag, Handicaprådet har derfor valgt at fremdrage nogle af de punkter, hvor vi mener, 

at besparelsen vil medføre én stor og unødig gene, for det enkelte individ. 

Vi ønsker derfor at henlede opmærksomheden på “Politik for mennesker med handicap”: 

 1. princip - Individuel forståelse for det enkelte menneskes behov 

o Byrådet ønsker med denne politik, at sætte fokus på, at selv med store og 

betydelige handicap har man ret til udvikling, til livskvalitet og til at blive set 

som et menneske med værdi og et menneske, der kan give.  

 3. princip - Uddannelse og kompetenceudvikling 

o Byrådet vil arbejde for et mangfoldigt og ligeværdigt samfund, hvor mennesker 

med handicap har samme muligheder for at udnytte deres potentiale og for at 

tage såmeget ansvar for eget liv som overhovedet muligt. 
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6 - BIU Afvikling af Det Samarbejdende Råds tilskuds pulje 

Det er med stor bekymring at dette råd foreslås nedlagt, idet rådets aktiviteter har en 

betydelig værdi for borgere med handicap, som fortsat har tilknytning til arbejdsmarkedet, i 

Haderslev Kommune. 

 

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

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

reducere deres tilbud fra fem til fire dage om ugen. Der er igen tale om nogle af de mest 

sårbare borgere i Haderslev Kommune, der ved en sådan reduktion vil opleve tab af sociale og 

individuelle kompetencer samt venskaber og relationer. 

Som der står i materialet, så er weekenden i forvejen lang og uden aktiviteter for rigtig mange 

borgere på bostederne.  

 
Afbud: 
Preben  Holmberg 
Inga Lykke 
Janni Pohl 
Marie  Skødt 
Bent Iversen 
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