
Høring Budgetlægningen 2020-2023 – Handlekatalog.
Af Rådet for Socialt Udsatte Haderslev Kommune.

Efter nærmere gennemgang af handlekatalog til budgetlægningen 
for 2020-2023 har vi følgende bemærkninger.

Socialudvalget:

STU reduktion:
Besparelsen ved sammenlægning af ledelsen kan godt forsvares, 
men det er betænkeligt at der lave besparelser, som berører 
elvernes uddannelse og udvikling, da det er elever med særlige 
behov, som deltager på STU.

Reduktion af kvindekrisecenter:
Da behovet for benyttelse af tilbuddet kvindekrisecenter er 
forbundet med stor usikkerhed, grundet behovsstyringen, er 
spørgsmålet om besparelsen er realiserbar over årene.
Besparelsen må på ingen måder påvirke Kvindekrisecenterets 
daglige virke.

Udvalget for Beskæftigelse og Integration:

Reduceret åbningstid for borgerbetjening:
Reduktionen af åbningstid kan godt følges, men det er ikke 
hensigtsmæssigt set objektivt, at der indføres lukkedage, og at der 
indføres reducering i telefontid.
Telefontid kan evt. flyttes til midt på dagen, således at borgere, der 
ikke har funktionstid om formiddagen også har mulighed for at 
kontakte jobcenteret.

Nedlæggelse af borgerguide funktion på arbejdsmarkedsområdet:
Det findes ikke hensigtsmæssigt, at denne funktion nedlægges 
fuldstændigt, da der stadig er borgere, som har brug for hjælp til 
digitale læsninger/ansøgninger, samt svare på generelle 
borgerspørgsmål.
Det anses som en god ide, at udstedelse af NEM-ID samles på et 
sted – Borgerservice.

Lukning af driftsstedet OvenPå:
Det findes aldeles uacceptabelt, at dette Aktivitets- og 
samværstilbud nedlægges, da det er en borgergruppe, som vil 



være meget svær at integrere i de andre af kommunens 
væresteder med mindre, at disse tilføres yderligere personale og 
tolkefunktion. Endvidere forventes det ikke, at de andre 
eksisterende væresteders nuværende personale og kommunens 
bostøtter kan dække borgergruppens behov for hjælp, hvorved det 
kan forventes, at det bliver endnu mere ressourcekrævende 
personalemæssigt, og dermed ikke fører til nogen besparelse på 
sigt. De menneskelige og familiemæssige konsekvenser skal 
medtages i vurderingerne. Tidlig indsats er mere økonomiske og en 
større besparelse på sigt.

Serviceniveauet for brug af sprogtolke:
Bemærkning: Lovbundne udgifter!
Det findes betænkeligt at spare på denne lovbundne udgift, da der 
ikke tilkaldes tolk til opgaven, hvis der ikke er et reelt behov 
allerede i dag.

Lukning af driftsstedet Verdande:
Bemærkning: Lovbundne udgifter!
Det findes ekstremt betænkeligt at lukke Verdande, endvidere er 
det en lovbunden udgift, hvormed den kontinuerlige udvikling, som 
stedet byder borgerne forsvinder. Lukning af stedet vil kunne 
medføre yderligere belastning af familierne, der er tilknyttet og 
dermed yderligere udgifter til bostøtte, mentor og psykologhjælp til 
familierne. De menneskelige konsekvenser for borgerne skal 
medtages i vurderingerne.
Besparelserne er kun kortsigtet, da det vil medføre merudgifter på 
andre afdelinger på længere sigt. Og tidlig indsats er mere nyttig 
og har større besparelser på sigt.

Nedjustering af eksterne mentorer:
Bemærkninger: Lovbundne udgifter!
Denne besparelse er ikke i tråd med, at flere udsatte borgere skal 
inkluderes på arbejdsmarkedet, samt tilbuddene ”Det Rummelige 
Arbejdsmarked” og ”Handicappede i job”.
Skal de svageste ud på arbejdsmarkedet i stedet for 
kontanthjælp/integrationsydelse/ungeydelse, så skal der tages 
hånd om dem og det er behov for hjælp og støtte fra mentorer.

Øget fokus på virksomhedsrevalidering:
Bemærkning: Lovbundne udgifter!
Revalidering er for personer med begrænsninger i arbejdsevne, 
hvilket vil sige, at der for mange er behov for omskoling 



(uddannelse), således at de kan komme tilbage på 
arbejdsmarkedet inden for et fag, hvor deres restarbejdsevne kan 
udnyttes, og der ikke er muligheder indenfor eget erhverv, 
uddannelse kan medføre muligheden for egen forsørgelse. 
Virksomhedsrelateret revalidering, kan fint benyttes til ufaglært 
arbejdskraft, hvor lettere ændringer/oplæring kan give mulighed 
for ordinærbeskæftigelse efter endt revalidering.

Udvalget for børn og Familier:

De to modtagegrupper nedlægges:
Da der stadig er problemer med integrationen, findes der, at det på 
sigt skader integrationen, når modtageklasserne nedlægges, da de 
giver en god social og sproglig ballast inden inklusion i 
daginstitutionerne.

Kompetenceudvikling på skole og daginstitutionsområdet:
Kompetenceudvikling er en nødvendighed, specielt indenfor 
psykiatriområdet. Mange elever viser tegn på angst og andre 
lettere psykisk sårbarhed, som undervisere bør uddannes til at 
håndtere, således at der kommer en bedre inklusion i 
almenskolerne/-daginstitutionerne, som kan aflaste specialområdet.

Færre visiteres til pædagogisk fripladser:
Tildeling af fripladser giver en skævvridning, er der et reelt behov 
for socialpædagogisk støtte til barnet, er nødvendigheden tilstede, 
ellers kan det medføre andre merudgifter i forvaltningen.

Højere takst på SFO forældrebetaling:
En merudgift på 100,00 kr. pr. måned, kan være svarende til 3-4 
dages madbudget for familierne på overførselsindkomst, som kan 
få konsekvenser for trivsel og sundheden i familierne.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Talentcenter:

Medlemstilskud:
Hvis medlemstilskud forringes vil det gå ud over børnefamilierne, 
da det vil medføre en stigning i kontingentandele, hvorfor de 
fattigste familier, kan være nødsaget til at melde deres børn ud af 



foreninger således, at børnene ikke opretholder det sociale liv og 
aktivitetsniveauet.

Ehlers Samlingen/Von Oberbergs Hus:
Det vil meget frarådes at disse aktiviteter nedlægges, da det er 
svært at genoprette museerne igen, det er unikke samlinger.
Endvidere er museerne med til at opretholde eksistensgrundlaget 
for 3 fleksjobber, som måske vil blive kommunen til yderligere last, 
via større støtte.

Slesvigske Vognsamling:
Museet er en kulturarv samtidig med, at det er en unik samling, og 
det vil blive svært at genoprette museet igen.
Endvidere er det aktiverende for mange mennesker, som evt. også 
vil belaste kommunen på andre områder.

Seniorprojekt 65+:
Reduktion af ”Bevæg dig for livet” og idræt generelt for ældre er 
ikke hensigtsmæssigt, da det vil give udgifter på andre fronter, 
mental og fysisk sundhed er vigtigt for at udgifter til ældreplejen 
ikke stiger.

Administration af Sangakademiet:
Her vurderes det ikke at have nogen konsekvenser for nogen.

Kultur- og ungdomsskole:
Det virker umiddelbart som en fornuftig løsning at sammenlægge 
de to skoler.

Lysfesten:
Besparelsen vil bevirke, at lysfesten umiddelbart vil blive som 
tidligere inden det digitale tiltag fandt indpas.
Dog kan 2020, som er et specielt jubilæumsår for Genforeningen 
ikke være et spare år, som det også fremgår af Handleplanen.

Fælles anliggende:

Kulturhus Bispen og værksteder:
Besparelsen kan bevirke reduktion i åbningstider for værksteder.
At der indtænkes nye ideer kan ses som positiv udvikling for huset.

Tilskud til Klokkemuseet og Skolemuseet:



Museerne er meget specielle og af de sjældne af sin art, og det kan 
ses som en fare for at de bliver lukningstruet, hvilket igen kan være 
svært at genoprette igen.

Robotklipper til opkridtning:
Denne investering, som på sigt er en besparelse, kan ramme 
foreningslivet, da dette fjerner tilskud til foreningerne, som i dag 
selv varetager opkridtningen. Det kan medføre at foreningerne 
bliver økonomisk mere truet, som igen kan medføre en 
kontingentstigning og dermed faldende medlemstal og flere 
inaktive såvel fysisk som mentalt.

Udvalget for Plan og Miljø.

Reduktion i asfaltbudget:
Der er i forvejen en del dårlige veje i kommunen.

Ugenindførelse af byggesagsgebyr:

Opkrævning af gebyr for sagsbehandling af reguleringssager for 
vandløb:

Gebyr for servicevejvisning:

Gadelys på private fællesveje:

Opkrævning for flere delopgaver vedrørende rottebekæmpelse:

Udvalget for Sundhed- og Forebyggelse!

Nedjustering i antal årlige temamøder med fokus på ulighed i 
sundhed:
Temadagene kan bibringe en gejst og inspiration til de frivillige og 
foreninger, hvorved besparelsen kan medføre antallet af frivillige, 
da frivillige tit drives af nyheder og nyinspiration.

Ophør af samarbejde omkring projekt ”Tidlig Opsporing og 
Forebyggelse”:
Besparelsen er OK, men så er det også et must, at 
permanentgørelsen af ”Sunde Spire” opretholdes.



Sunde Spire er til stor gavn og glæde for de børn og familier, som 
har deltaget.

Samme kvalitet i tandplejen i hele kommunen:
Samme kvalitet og standard i tandplejen er da helt acceptabelt, dog 
ikke hvis det er i form af en forringelse af tandplejen.
Der forventes, at der er taget højde for ved iagttagelsen angående 
tandsundhed (huller), at det ikke kan forårsages af evt. 
drikkevandet, da der er tilfælde i nogle kommuner, at det er 
kemien i drikkevandet, der er årsag til dårligere tandsundhed, og 
ikke tandbehandlerne, der er årsagen!

Nedlæggelse af pulje Haderslev i Bevægelse og nedsættelse af 
beløb til uddeling til frivilligt socialt arbejde § 18:
Mange sociale foreninger er afhængige af § 18 og § 79 midler, for 
at opretholde aktivitetsniveauet for medlemmerne, for at minimere 
deltagergebyret. Uden tilskud vil mange sociale aktiviteter stoppes, 
og dermed socialiseringen af mange medlemmer.
Så vidt det er os oplyst er midlerne fra puljen Haderslev i 
Bevægelse givet godt ud, da det er med til at sikre tiltag, der 
støtter borgerne fysisk og mentalt, og besparelsen kan bevirke 
merudgifter på andre områder, hvorfor det ikke ses som en 
besparelse.

Tilpasning af budget til faktisk forbrug på konti vedr. hospice og 
begravelseshjælp:
Da udgiften er variabel fra år til år, kan denne ikke medregnes som 
besparelse umiddelbart i budgetterne fremadrettet.

Voksenudvalget!

Reduktion i antal indskrivningsdage i beskyttet beskæftigelse (1 
dag):
Det vil frarådes, at lukkedag vil blive fredag, da det vil medføre 
store konsekvenser for de borgere, der er i beskyttet beskæftigelse, 
perioden på 3 dages frihed, vil få betydning for deres hverdag og 
funktionsniveau. Det vil medføre merudgifter på bostederne, da 
borgerne bliver mere urolige med mere frihed. Endvidere er det 
ikke hensigtsmæssigt med så store ændringer for disse 
borgergrupper, da stabilitet er væsentligt for opretholdelse af 
funktionsniveau, og mentale tilstand.



Reduktion i serviceniveau på bostøtte:
Da der er stor ventetid på bostøtte og de borgere som har bostøtte 
ikke kan afsluttes er det ikke hensigtsmæssigt at fastholde denne 
besparelse.
Tidlig indsats omkring borgere med bostøtte er vejen frem til 
hurtigere at blive selvhjulpet og få fremgang i det daglige virke. 
Efterhånden er borgerne så dårlige, når de endeligt får tilknyttet 
bostøtte, at det tager væsentligt flere kræfter, timer og dermed 
ressourcer, at få borgerne tilbage på sporet.
Desuden tages tiltaget ”Vejviseren” som et godt tiltag, som vil 
kunne bibringe borgerne noget væsentligt.

Tilbagetrækning af ekstrabevilling til Cafe Parasollen:
Det findes som en dårlig ide at tage ekstrabevillingen fra Cafe 
Parasollen, da det vil kunne få store konsekvenser for brugerne af 
værestedet i form af reduktion af åbningstid og evt. afskedigelse af 
personale, som vil kunne medføre en lukning af cafeen.
Endvidere er Cafe Parasollen distributør for Hus Forbi og dermed 
også med til at opretholde en indtægt for områdets Hus Forbi 
sælgere, skulle konsekvensen blive en nedlukning eller reduktion i 
åbningstid, vil det besværliggøre sælgernes indtægtskilde. 
Nærmeste distributør er ellers Aabenraa og Kolding, som er langt 
væk, når det eneste transportmiddel er gåben, da der skal være en 
væsentlig indtægt for at kunne betale for offentligtransport.

Tilbagetrækning af ekstrabevilling til Klosterbo:
Det findes som en dårlig ide at tage ekstrabevillingen fra Klosterbo, 
da det er skæve boliger, fjernelsen af ekstrabevillingen vil højst 
sandsynligt medføre huslejestigninger og nedsat serviceniveau for 
beboerne. Det er udsatte borgere, som bor på Klosterbo og mange 
af dem kan ikke bo under andre former for bolig, hvorfor det vil få 
menneskelige konsekvenser, hvis beboerne ikke længere kan bo på 
Klosterbo.

Reducere i antal ledere i Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed:
Umiddelbart forlyder det at afskedigelse af en afdelingsleder er 
effektueret. Konsekvensen er umiddelbart en organisatorisk 
omlægning og merarbejde, som måske får stor indflydelse på det 
psykiske arbejdsmiljø for de berørte parter.

Nedlæggelse af nattevagt på Diagergaard:
Nedlæggelse af nattevagt kan få vidtrækkende konsekvenser for 
beboerne, da det er sikkerhed for beboerne, der her tages afstand 



fra. Nogle af beboerne kan i dårlige perioder blive meget 
udadreagerende, hvorfor det ikke er acceptabelt, set for de andre 
beboere, at nattevagten nedlægges. I en situation, hvor der er 
behov for nattevagten meget lang transporttid og reaktionstid for 
personalet på Svanen/Det Sociale Akuttilbud at komme til 
Diagergaard. I denne reaktionstid kan der ske uoprettelig skade på 
såvel beboer som bygninger.
Det frarådes kraftigt at denne besparelse opretholdes!

Lukning af køkkenet på Odinsgård:

Reduktion i administration:
Det bør ses i lyset af at det er medarbejdere med nedsat 
arbejdsevne, fleksjobbere, som forventes afskediget, hvilket udgør 
et øget arbejdspres på øvrige ansatte, hvorved det psykiske 
arbejdsmiljø påvirkes.

Øge antallet af borgerbesøg i sygeplejeklinikkerne:
Umiddelbart fornuftigt at sygeplejeklinikkerne benyttes bedre via 
besparelsen, dog skal det ses i lyset af, at nogle borgere ikke, trods 
tilbud og transport, vil kunne gøre brug af sygeplejeklinikkerne, da 
venteområderne vil påvirke borgerne unødigt psykisk.

Organisatorisk effektivisering via samtænkt arbejds- og 
ledelsestilrettelæggelse på dagcentre og plejecentre:

Styrket fleksibilitet i økonomistyring på plejecentrene:

Servicetilpasning i administrationen:

Reduktion i udgifter til foredrag til borgere, kompetenceudvikling, 
borgerworkshops og samskabelseskonferencer:

Landdistriktsudvalget

Landdistriktspulje:

Økonomiudvalget

Reduktion af 0,5 årsværk på grund af sammenlægning af netværk:



Vagt i IT i forhold til Voksenservice:

Nedsættelse af åbningstiden i den telefoniske IT-support:

Styrket digital kanalstrategi:
Konsekvensen for borgerne vurderes som ingen, den har store 
konsekvenser for de borgere, som ikke kan klare sig selv og ikke 
kan håndtere uvished, hvorved de skal have afklaret tingene her og 
nu, og ikke kan afvente den obligatoriske tidsbestilling, der bør 
være som nu mulighed for at møde op og få en tid eller den 
fornødne hjælp til IT svage borgere.
En ugentlig lukkedag og nedsættelse af telefontid til formiddage, vil 
medvirke, at de borgere, som ikke har funktionsniveau og som er i 
arbejde ikke kan komme i kontakt med kommunen.

Automatisk oversendelse af restance til SKAT:
Fint med automatisk oversendelse af restance til SKAT, dog skal 
der lige tages højde for borgere på offentlig ydelse og lovgivningen 
om modregning i deres ydelser ved gæld til det offentlige!

Reduktion af personaleudgifter Økonomi og Løn:
Umiddelbart set vil det forringe adgangen til de økonomiske 
oplysninger, der kan have betydning for en beslutning politisk og i 
de forskellige udvalg og råd!

Reduktion i personaleudgifter Sekretariat, Udvikling og Personale:
Umiddelbart set vil det forringe adgangen til de oplysninger, der 
kan have betydning for en beslutning politisk og i de forskellige 
udvalg og råd!

Justering af brandingindsats:

Reduktion af udgifter til det politiske niveau:
Reduktionen af udvalg fra 2022, kunne være hensigtsmæssigt, da 
det er honorarer og forplejning, der direkte spares væk.
Reduktionen af udgifter til eksterne seminarer, der lige såvel kan 
være interne, vil kunne give en fornuftig besparelse.
Reduktionen af forplejning i forbindelse med mødeaktiviteter, vil 
være en fornuftig besparelse.

Besparelse af 1 årsværk i Digitalisering:



Politikere varetager vielserne om lørdagen:
Det imødeses som en god beslutning, da det er en del af det 
offentlige ombud.

Vielser på Rådhuset kun en lørdag om måneden:
Det bør være det kommende ægtepar, der kan vælge datoen for 
vielsen, så dette vil kunne besværliggøre en kommunal vielse i 
kommunen.

Fjernelse af pulje til kompetenceudvikling:
Efteruddannelse er vigtigt for at bibeholde og styrke arbejdskraften 
i kommunen og styrke det tværgående samarbejde.

Justering af aftale med Haderslev Erhvervs Råd:

Tværgående initiativer!

Rammebesparelse på rammestyrede decentrale institutioner:

Reduktion af udgifter til forplejning:
Dette imødeses med positivitet.

Finansiering!

Anlæg: Fredsted Vest:
Ved en evt. nedsættelse af handelsprisen kan byggegrunde måske 
hurtigere blive solgt fra!

Anlæg!

Skole i Sydbyen:

Pulje til senere udmøntning:

Ny daginstitution i Haderslev:

Kunstgræsbane:

Svømmefaciliteter:



Byggemodning Hammelev Bygade:

Anlægspulje til færdiggørelsesarbejder af boligudstykninger:

Trafiksikkerhedsplan 2020 inkl. sortepletter:

Vejprojekt Nørreeng Hammelev Vest:

Bygningsvedligeholdelse:

Vedligeholdelse af rørlagte vandløb:


