Høringssvar
Budget 2019 - 2022
Handicaprådet ønsker hermed at afgive høringssvar vedr. budget 2019.
Handicaprådet har på sit møde den 30. august 2018 behandlet det udsendte
høringsmateriale og har udarbejdet følgende høringssvar:
Handicaprådet anerkender Social- og Sundhedsudvalgets forsøg på at give
konstruktive forslag til besparelser.
Det bemærkes samtidig, at det på trods heraf ikke synes muligt at finde de nødvendige besparelser inden for området.
Handicaprådet opfordrer stærkt til, at løsninger på de budgetmæssige udfordringer der her er tale om, anskues som et fælles kommunalt anliggende og
ansvar, idet det bemærkes, at øvrige forvaltningsområder ikke tilnærmelsesvist har lignende udfordringer.
Ligeledes bemærkes det, at der peges på generelle reduktioner for mere end
kr. 10. mio. fordelt mellem politikområderne i social og sundhed, hvilket Handicaprådet ser som udtryk for, at man ikke i Social- og Sundhedsudvalget har
fundet det muligt at pege på tilstrækkelige konkrete besparelser. Generelle reduktioner for kr. 10 mio. inden for politikområdet finder Handicaprådet både
urealistisk og uansvarligt.
Der har gennem de seneste år, og forventes fremover at være, en betydelig tilgang på socialområdet. Dette har medført et strukturelt merforbrug, der ikke
umiddelbart ser ud til at ændre sig. Det er derfor Handicaprådets anbefaling, at
der tages stillig til finansiering fremadrettet, så udfordringer ikke fortsat skal løses med reduktioner og genbevillinger inden for området. Fortsatte reduktioner, medfører uoverskuelige serviceforringelser.
Som Handicapråd finder vi det nødvendigt at udtrykke bekymring for serviceniveauet på social- og sundhedsområderne og i det hele taget på indsatser, der
vedrører borgere med handicap i Holstebro Kommune.

Det er Handicaprådets overbevisning, at med de forslag der er stillet til besparelser, vil det for det første ikke kunne undgås at få konsekvenser for serviceniveauet og for det andet vil lægge et yderligere arbejdsmæssigt pres på medarbejderne i yderste led. Det bemærkes ligeledes, at der udelukkende er tale
om driftsmæssige besparelser, hvorimod øvrige forvaltningsområder afsætter
midler til etablering af nye tiltag og anlæg.
Handicaprådet finder, at social- og sundhedsområdet har været underlagt betragtelige reduktioner de seneste år, og ser ikke mulighed for at gennemføre
de besparelser budgetforslaget påkræver. Serviceniveauet på området er i forvejen presset, hvilket ud over betydning for borgerne, har betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø.
Handicaprådet peger på, at det i forvejen er vanskeligt at rekruttere kvalificerede medarbejdere, hvilket blandt andet kan tilskrives de givne arbejdsforhold.
Gode arbejdsvilkår er en forudsætning for rekruttering af dygtige og engagerede medarbejdere, der kan levere serviceydelser af tilfredsstillende kvalitet
I det følgende kommenteres på de konkrete budgetforslag, der vedrører
borgere med handicap:
Målretning af § 18 midlerne
Der peges på en reduktion i § 18 midler. Dette står i kontrast med, at man
samtidig på mange områder forventer, at frivilligsektoren tager vare på flere og
flere opgaver.
Reduktion i tilskud til væresteder
Forslag om reduktion i tilskud til varmestuer er et eksempel på, at besparelser
rammer nogle af de mest sårbare borgere.
Madservice
I forhold til besparelse på madservice anbefaler handicaprådet, at det sikres,
at den enkelte borger har et tilstrækkeligt rådighedsbeløb. Det foreslås desuden, at prisen ikke hæves ud over prisfremskrivningen.
Reduktion i serviceniveau / Rengøring
I forhold til reduktion i serviceniveau for rengøring, opfordrer Handicaprådet til,
at såfremt besparelse effektueres, vælges en model, hvor besparelsen er direkte synlig for den enkelte borger. Således anbefales reduktion i frekvens frem
for minutantal. På denne måde bliver en eventuel besparelse og deraf følgende serviceforringelse ikke i samme omfang et dilemma for den enkelte medarbejder.
Flytning af Sportsvej og Multihuset
Besparelser der knytter an til flytning af Sportsvej og Multihuset vækker bekymring, såfremt man ikke fastholder at de borgere der magter det, får et dagligt
miljøskifte mellem bosted og dagtilbud.
Reduktion i afregning, socialområdet
Gruppevejledning bør efter Handicaprådets overbevisning alene implementeres for at øge kvaliteten og som et supplement i støtten og ikke som en besparelse. Desuden bemærkes, at der er forslag om at reducere udgifter ved at ind-

drage frivillige, hvilket efter Handicaprådets overbevisning ikke er værdigt og
ikke kan erstatte faglig kvalificeret vejledning. Forslaget om en besparelse på
kr. 2 mio. ligner en rammebesparelse og vil nødvendigvis medføre mærkbar
serviceforringelse.
Omlægning af indkøb
Vedrørende omlægning af indkøb anerkender Handicaprådet, at forslaget vil
udligne serviceniveauet mellem kommunal og privat ordning. Handicaprådet er
dog af den generelle overbevisning, at det at deltage aktivt i egne indkøb er en
vigtig daglig aktivitet, som ikke bør fratages borgere, der kan gøre det med støtte.
Vikarforbrug og fastholdelse af medarbejdere - tilbud om øgede timetal
Handicaprådet anerkender forslaget om, at medarbejdere tilbydes øgede timer
i forbindelse med behov for vikardækning. Handicaprådet stiller sig dog tvivlende over, om det er realistisk med en besparelse på kr. 2. mio.
Prioritering i center for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Handicaprådet finder det vanskeligt at kommentere på den foreslåede besparelse på én fuldtidsstilling inden for sundhedsfremme og forebyggelse, da det
ikke er udspecificeret hvad besparelsen konkret indebærer. Desuden finder
Handicaprådet, at en besparelse her, er i strid med tanken om i stigende omfang at satse på forebyggende indsatser.
Teknik og Miljøområdet
Som en bemærkning til budgetoplæg for Teknik og Miljøområdet, anerkender
Handicaprådet, at det planlægges at etablere handicaptoiletforhold ved Holstebro banegård. Handicaprådet undrer sig dog over, at det planlægges til 2020
og ikke tidligere, da behovet er kendt og betydeligt. Handicaprådet anbefaler
at det fremrykkes.

Slutteligt ønsker Handicaprådet at udtrykke stor bekymring for de samlede aktuelle og fremtidige udfordringer på social- og sundhedsområdet. Udfordringerne er omfattende.
Handicaprådet finder det påkrævet at social- og sundhedsområdet fremadrettet tilføres ressourcer, der matcher tilgangen på området.
Dermed anbefaler Handicaprådet, at det anerkendes at der er brug for en
fremadrettet og holdbar løsning på udfordringerne.




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