
     
  

Høringssvar til handlekataloget for budget 2020-2023 : 
 
Blandt de mange spareforslag i handlekataloget har DH Haderslev valgt at kommentere de punkter, som 
berører mennesker med handicap i særlig grad, og vi vil indgående appellere til, at der ikke spares på de 
områder, som er beskrevet og begrundet nedenfor. De foreslåede besparelser er desuden i strid med den 
af byrådet vedtagne ”politik for mennesker med handicap”. 
 

Socialudvalget : 
 

Su1:  

DH Haderslev er bekymrede for, at besparelser på materialer, aktiviteter, kørsel og pædagogtimer, er en 

yderlige besparelse på et område, hvor der allerede er foretaget væsentlige besparelse. Det er ikke 

rimeligt, at besparelser på denne måde skal ramme de svageste  borgere i Kommunen 

 

Beskæftigelse og integrationsudvalget? 

 

BIU 5:  

DH Haderslev er bekymrede for, at mennesker med handicap ikke længere får tilbudt arbejde I skånejob 

eller lignende, hvilket forringer deres livskvalitet og fratager dem muligheden for at føle sig som 

samfundsnyttige borgeren.  

         

 

Voksenudvalget 
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 rigtigt står i materialet, så er weekenden i forvejen lang og uden aktiviteter for rigtig mange 
borgere på bostederne og nu bliver det så udvidet med endnu en dag. 
For mange borgere betyder denne lukkedag, at de i praksis kun er på værkstedet i 3 dage. I mange år har 
kulturen været, at borgeren har en “hjemmedag” til at klare indkøb, rengøring, lægebesøg mv. med en 
medarbejder fra bostedet. Det er en kultur som vil være svær at ændre for de, der har været i dette i 
mange år, men kan muligvis tænkes i, at det skal være fredage, der skal være hjemmedage fremover, altså 
for de der nu starter op på værkstederne – dette vil dog kræve mere personale på bostederne. Og her er 
der i forvejen mange vagter, der løses af helt unge uuddannede , fordi der ikke er penge til fastansættelse 
her og nu. 
   
Desuden vil DH Haderslev gerne påpege, at det er en helt almindelig del af et normalt hverdagsliv at opleve 
et miljøskifte, hvor der er forskel på ens hjem og de daglige aktiviteter. Det gør langt de fleste mennesker, 
og det bør også gælde for mennesker med handicap. Men Haderslev kommune vil, med den foreslåede 
reduktion af den beskyttede beskæftigelse, gøre hverdagen for borgere med kognitiv funktionsnedsættelse 
mere ensformig og i højere grad binde disse mennesker med handicap til deres bolig. 
 

 

VU 44:  
Reduktion i serviceniveau på bostøtte 



     
  

Det vil indebære en markant forringelse for mange beboere med handicap, at den visiterede bostøtte på 
botilbuddene reduceres, og at der i stedet gives tilbud om en åben u visiteret social rådgivning, som 
borgerne selv skal opsøge. 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. Den foreslåedes ændring 
af bostøtten kan derfor medføre et betydeligt tab af trivsel og funktionsniveau hos mennesker med 
udviklingshandicap, hjerneskade mv., hvilket på sigt kan øge deres behov for hjælp og støtte og dermed 
kommunens udgifter yderligere. 
  
Generelt om borgernes retssikkerhed (særligt om reduktioner efter punkt 43 og 44) 
Hvis Haderslev kommune alligevel beslutter at gennemføre de foreslåede ændringer på handicapområdet, 
på trods af de åbenlyse problemer dette kan skabe for borgerne, er der nogle grundlæggende 
retsprincipper, som kommunen skal overholde. Det gælder særligt i forhold til beskyttede beskæftigelse og 
bostøtten i botilbuddene, hvor de foreslåede ændringer ikke alene kan gøres til genstand for politiske 
beslutninger i byrådet. 
  
Der er tale om væsentlige ændringer af den enkelte borgers tilbud efter serviceloven, når Haderslev 
kommune vil reducere antallet af dage i beskyttet beskæftigelse og bostøtten på botilbuddene. Her er 
kommunen forpligtet til at inddrage og høre hver enkelt borger i sagsbehandlingen og på denne baggrund 
træffe en individuelt begrundet afgørelse, hvori der redegøres for, hvordan det nye tilbud/den nye 
situation opfylder borgerens interesser og behov. Kommunen skal ligeledes støtte borgeren i, hvis denne 
ønsker det, at benytte sin mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Kommunen skal desuden bede 
Familieretshuset om at beskikke en værge til de borgere, som ikke kan varetage deres egne interesser i 
disse processer. 
  
Desuden vil DH Haderslev opfordre kommunen til at tillægge sine afgørelser om den beskyttede 
beskæftigelse og bostøtten i botilbuddene opsættende virkning. Det vil give den enkelte berørte borger 
mulighed for at få klaget over kommunens afgørelse i Ankestyrelsen, inden afgørelsen evt. effektueres 
(afhængigt af Ankestyrelsens afgørelse). Det vil være yderst belastende og turbulent for den enkelte borger 
at få ændret sit tilbud og senere få sit oprindelige tilbud tilbage, såfremt Ankestyrelsen giver borgeren 
medhold i sin klage.  
 
På forretningsudvalgets vegne 
v. formand Merete Fredsted 
tlf.21697573 
mail: merete.fredsted@fredsted1.dk 
  
  
  

 
 

 

 
 

 


