Høringssvar
Budget 2017-2020

Holstebro Handicapråd ønsker at give høringssvar til budgettet 2017-2020,
dog skal det præciseres at Rådet kun forholder sig til punkter som
vedkommer borgere med handicap.

Social og sundhedsudvalget
3.1 - Tilgangen
Handicaprådet konstaterer med bekymring, at der er en tilgang af sager til et
udgiftsniveau på 13 mio. kr., der er ikke finansieret og derfor skal findes inde
for eksisterende rammer, hvilket vil medføre besparelser eller reduktion i
eksisterende tilbud.
Bekymringen går på om udvikling og kvalitet i tilbuddene kan opretholdes.
3.10 - Reduktion af trænende terapeut
Rådet er meget enige i de konsekvenser der er opstillet som følge af den
foreslåede reduktion.
Det giver ingen mening at borgere tilbydes livreddende behandling på
sygehuset, hvis ikke kommunen kan imødekomme genoptræningsdelen
efterfølgende. Den manglende eller for sent i gangsatte genoptræning
medfører tab af færdigheder og dermed også tab af livskvalitet.
3.12 - Nedlægge stilling i det mobile korps
Holstebro Handicapråd bakker op omkring brugen af frivillige.
Men Rådet vurderer, at det er vigtigt, at opretholde de frivilliges mulighed for
faglig sparring, både for at sikre kvaliteten i tilbuddet og dermed også forsøge
at opretholde en stadig opbakning fra de frivillige.
Derfor kan Rådet ikke tilgå forslaget om en reduktion i forhold til det mobile
korps.

3.13 - Nedlægge stilling visitation af hjælpemidler
Rådet tilslutter sig de konsekvenser der er opstillet som følge af den
foreslåede reduktion.
Nedlægges stillingen som visitator af hjælpemidler rammer det meget bredt i
det område både til visitering til børn- og voksne.
Dilemmaet er at Holstebro Kommune allerede på nuværende tidspunkt ikke
kan overholde de, af Holstebro Kommune fastsatte tidsfrister. Det bekymrer
Rådet, at der foreslås en besparelse på et område, der allerede er udfordret.

Børn- og unge
4.6 - SFH - Lønsum
Holstebro Handicapråd er bekymret for, om den foreslåede reduktion kommer
til at påvirke inklusionen af børn med særlige behov i den almene SFH-del.




De politiske medlemmer af Rådet tager et generelt forbehold
De administrative medlemmer af Rådet tager forbehold.

På rådet vegne den 1. september 2016
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