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 Høring i forbindelse med budgetforslag for 2019-2022
Christina Petersen / 17/18827 Åben sag

Sagsindhold
Peter Chortsen Isak orienterer under dette punkt omkring budget 2019 på Handicap- og 
Psykiatriområdet

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget fremsendte den 3. september 2018 et budgetforslag for 2019-2022 til 
1. behandling i byrådet den 18. september 2018. På den baggrund sendes budgettet nu 
til høring hos relevante høringsparter. 
 
Der er udsendt følgende materiale til høring: 
 
•        Protokol fra Økonomiudvalgets møde den 3. september 2018
•        Økonomiudvalgets budgetforslag 2019-2022, som beskriver det samlede budget
•        Økonomiudvalgets investeringsoversigt 2019-2022
•        Forligsteksten
•        Oversigt over forventet udmøntning af rammekorrektioner.
 
Man skal være opmærksom på, at udmøntningen af rammekorrektioner vil ske direkte i 
driftsbudgetterne. 
 
Høringssvar fremsendes til serviceområdet senest den 3. oktober 2018. 
 
Herved får serviceområderne mulighed for at orientere de enkelte udvalg om de 
høringsberettigede parters svar.
 
Serviceområdet fremsender høringssvarene til okonomi@haderslev.dk senest den 4. 
oktober 2017, kl. 12.00.

Procedure

 Handicaprådet den 19. september 2018. 

Indstilling
Sekretariat og Udvikling indstiller, at 
 

 Handicaprådet udarbejder et høringssvar. 

Beslutning i Handicaprådet den 19. september 2018
Afbud/fraværende: Preben Holmberg

Afbud/fraværende: Marie Skødt, Preben Holmberg 
 
Handicaprådet finder, at det er svært at afgive et høringssvar på baggrund af den viden 
de har om økonomien.
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Handicaprådet finder dog, at

 det er positivt med en styrket indsats på arbejdsmarkedet ved kontant- og 
uddannelseshjælp, men ser ikke at handicapområdet er fremhævet

 det positivt med en attraktiv og rummelig folkeskole – men de børn & unge, som 
er elever på Louiseskolen, formodes at blive her, idet de vel er visiteret på 
baggrund af en faglig og objektiv vurdering. Børnene og deres familier har behov 
for at der er fokus på ro og har ikke ét yderligere behov for uro, hvilket børnene 
på de almene folkeskoler heller ikke efterspørger

 en tilpasning af det specialiserede voksenområde rammer, en meget svag gruppe 
borgere og derved lægges endnu et pres over på pårørende og de frivillige.

 
Når presset på kommunens økonomi er så højt - er det vel et spørgsmål om kommunen 
skal vedblive med at foretage nybygninger & investeringer i mursten i stedet for at sætte 
borgerens velfærd i fokus.

Bilag: 
1 Budget 2019 - Høring - Budgetforlig budget 2019 (242891/18)
2 Budget 2019 - Høring - Høringsproces og materiale til budget 2019-2022 

(242889/18)
3 Budget 2019 - Høring - Økonomiudvalgets budgetforslag Investeringsoversigt 2019-

2022_#237255-18_CaseNo18-23283(1).pdf (242888/18)
4 Budget 2019 - Høring - Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2019 med 

overslagsårene 2020-2022.pdf (242886/18)
5 Budget 2019 - Høring - Budgetforslag 2019 med overslagsårene 2020-2022 

(242882/18)
6 Budget 2019 - Høring - Oversigt over forventet udmøntning af rammekorrektioner.pdf 

(242879/18)


