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Høringssvar budgetforslag 2021
Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar på forslag til budget 2021, med følgende bemærkninger til
Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget.
Handicaprådet ser med stor bekymring på, at der igen i år er et stort pres på handicapområdets budget i
Holstebro Kommune.
Der er lagt op til 1 % besparelse på alle områder. I Social- og Sundhedsområdet udgør dette årligt 7.915
mio. kr. Heraf indgår de 2.765 mio. kr. som en rammereduktion. Denne reduktion er omfattende, og
Handicaprådet ser med stor bekymring på, at dette reducerer den samlede ramme for området.
Handicaprådet ser desuden med bekymring på, at det foreslås at Fredericiagade afvikles som døgntilbud
idet det foreslås at nedlægge nattevagten. Dette kan berøre beboerne negativt, så de ikke får den
nødvendige støtte i tilbuddet. I værste fald kan beboere blive nødsaget til at flytte til et andet tilbud.
Handicaprådet bemærker, at budget balancen ser ud til at udvikle sig positivt over de kommende år. Det
kan derfor undre, at udgifterne til Social- og Sundhedsområdet fortsat ikke er fuldt finansieret, og at der
igen i år er underbudgetteret på området.
I overensstemmelse med tidligere års besparelser er det handicaprådets opfattelse, at der påhviler
Social- og sundhedsområdet et uforholdsmæssigt stort ansvar for reduktionerne.
Handicaprådet har desuden en bekymring for, at der skal spares 1 % på Børn- og Familieområdet.
Dagtilbudsområdets og Rådgivningens rammebudget fremhæves, fordi der påhviler disse områder
særligt store forebyggelsesopgaver, der også rækker ind i handicapområdet.
Handicaprådet er bekymret for, at Social- og Sundhedsområdet også de kommende år skal spare 1 %
årligt, set i lyset af den forventede vækst i antallet af brugere. Handicaprådet anbefaler, at der forlods
afsættes midler til de forventede udgiftsstigninger.
Derudover anbefaler handicaprådet, at de to beløb der ansøges om, som budgetudvidelser uden for
rammen, på henholdsvis 15 og 10,4 mio. kr., gøres permanente.




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

Med venlig hilsen
Vita Hagelskjær
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