Høringssvar
Budget 2018 - 2020

Holstebro Handicapråd har på sit møde den 29. august 2017 drøftet høring af
budget 2018 - 2020 for Holstebro Kommune.
Handicaprådet anerkender, at
Social- og Sundhedsudvalget
Overordnet set, er det et anderledes budget end sidste gang, pga. en stor
udefineret post. Det er svært at forholde sig til, når det ikke vides hvad beløbet dækker over. Hvad forestiller man sig at stille op her, og i høringsperiode
svært at forholde sig til som høringspart.
Når tidspunktet for fordeling af besparelsen er gjort, er handicaprådet ikke
længere en høringspart. Det er bekymrende,
Hvad gemmer der sig i 27 mio. hvordan finder man dem, og hvor?
Madpriserne er forhøjet, mindre bekymret. De konkrete ting er små.
Vi skal alle sammen bidrage – men måske man kan finde andre kreative løsninger.
Anerkender, at der er udfordringer, men et madområde, hvor det vil gøre
mindst ondt. Og måske nemmere her at finde kreative løsninger og anderledes løsninger lokalt.
Primært at der skrives noget om det store beløb, der ikke er blevet gjort konkret i materialet.
Reduktion i tilskud til værestederne, der er 3 væresteder, kunne man måske
klare sig med mindre. – kunne være en opfordring til de private opholdssteder.
Samtidig med at man spare på området også vil nedsætte tilskud til §18 – de
frivillige med 1/3 del af budgettet. Vigtigt at bibeholde i fremdrift og gerne vil
understøtte.

Passer ikke rigtigt sammen.
Kommer flere og flere ind i psykiatri og handicap. Der er et område der er
pres på, demografiske behov. Flere der bliver placeret i længerevarende botilbud. Se det langsigtet. Se det ind i tænkningen, det ligger i det strukturelle.
Forudsigelige udgifter.
Opfordring at kigge på tilskud til de private væresteder, således at nogen af
pengene måske kunne benyttes til andre området – f.eks. sygeplejen.
Overvejet samdrift af værestederne, derved nedsættelse af kommunalt tilskud.
Børn og Ungeudvalget.
Revisitering af områdets ydelser – gennemgang af tabt arbejdsfortjenestes
mv. bekymret for om man lykkes med at få nogle gode individuelle vurderinger. Og hvad er formålet med at lave denne handling.
Vi kan være bekymret for et område under pres, Opfordre til at prioritere og
give ro på området. At der bliver tildelt resurser, og tænker på investeringsværdien.
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