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Høringssvar vedrørende budgetforslag 2016 

 

Handicaprådet takker for det tilsendte materiale vedrørende dette års 

budgetforslag. Handicaprådet har gennemgået forslaget og har 

følgende ønsker til de kommende budgetforhandlinger. 

 

 

Socialudvalget 

 

Ny lovgivning på handicap- og hjemmeplejeområdet  

En lovændring i forhold til merudgiftsydelse til børn med handicap 

har udfordret området, og hvis det nuværende serviceniveau skal 

opretholdes er det nødvendigt med en budgettilførsel. Handicaprådet 

finder det afgørende, at forældre til børn med handicap får deres 

merudgifter dækket. Derudover er handicap- og hjemmeplejeområdet 

udfordret af de nye regler vedr. specialiseret genoptræning. 

Handicaprådet vurderer, at specialiseret genoptræning kan få stor 

betydning for borgernes selvhjulpenhed og opfordrer derfor til, at der 

sikres budgetmidler til dette. 

 

Den supplerende budgetmodel – opretholdelse af serviceniveau 

Handicaprådet vil derudover igen i år opfordre kraftigt til, at den 

supplerende budgetmodel på handicapområdet gøres permanent. Det 

vil sikre, at der automatisk følger tilstrækkelige midler med, når der 

sker en udvikling i plejebehovet hos borgere med handicap og ikke 

alene i antallet.  

 

Ledsagelse 

I budget 2015 blev der afsat 5,5 mio. kr. i drift i 2015 til 

socialpædagogisk ledsagelse for borgere med handicap og 

sindslidelse. Handicaprådet opfordrer til, at det fortsat sikres, at der i 

2016 kan fastholdes et rimeligt serviceniveau for ledsagelse og 

støtte på ferier og udflugter for borgere med handicap og sindslidelse, 

og bevillingen derfor fortsættes.  

 

 

Teknik- og Miljøudvalget 

 

Tilgængelighed 

Det er helt essentielt, at byen er tilgængelig for alle – også for borgere 

med handicap. Teknik- og Miljøforvaltningen beskriver, at de i 

eksekveringen af de mange anlægsprojekter vil inddrage øget 
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fremkommelighed i anlægsfasen og handicaptilgængelighed i de 

færdiggjorte projekter. Det glæder Handicaprådet, at forvaltningen er 

blevet mere opmærksom på tilgængelighed, og opfordrer 

forvaltningen til at holde fast i dette, for at der kan ske en 

mentalitetsændring, således at arbejdet med tilgængelighed prioriteres 

i praksis.  

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget 

 

Digitalisering 

Kultur- og Fritidsforvaltningens planer om digitale løsninger bør 

kunne laves sådan, at de er tilgængelige for borgere med eksempelvis 

syns- eller hørehandicap og andre funktionsnedsættelser. 

Handicaprådet opfordrer forvaltningen til at søge løsninger for alle, da 

dette kan lade sig gøre med den teknologi, der eksisterer i dag.  

 

Fritidsfaciliteter 

Handicaprådet er enig i, at kultur- og fritidslivet skal tænkes på tværs 

af forvaltninger og er centralt i forhold til inklusion – også af borgere 

med handicap. Det er derfor vigtigt, at fritidsfaciliteterne er 

tilgængelige for borgere med handicap. 

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

 

Ulighed i sundhed 

Handicaprådet finder det vigtigt, at der bliver arbejdet på at mindske 

ulighed i sundhed. Borgere med handicap har generelt dårligere 

sundhedsadfærd end resten af befolkningen, og der en betydelig 

overdødelighed blandt eksempelvis personer med udviklingshæmning.  

 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

 

Førtidsreform og fleksjob 

I forbindelse med den nye førtidsreform bliver færre borgere med 

handicap bevilget førtidspension. Det er derfor vigtigt at fokusere på 

indsatser, der kan støtte integrationen af borgere med handicap på 

arbejdsmarkedet.   


