
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

HANDICAPRÅDET 

 

 

NOTAT 

Til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

 

 

 

Handicaprådets høringssvar vedr. effektiviseringsforslag i SUF 

 

Handicaprådet takker for høringsmaterialet. Rådet glæder sig over at 

blive inddraget i denne høring, om end fristen er noget kort. 

 

Handicaprådet har været rigtig glade for at deltage i budgetseminaret 

den 4. marts 2015, hvor en del af forslagene blev drøftet. På baggrund 

af dette, er Rådet ærgerlig over, at der fremsendes flere 

effektiviseringsforslag efterfølgende.  

 

Overordnet set mener Handicaprådet, at det er problematisk, at de nye 

forslag til effektiviseringer rammer byens svageste borgere, som er 

afhængige af nogle primære ydelser. Denne målgruppe skal ikke igen 

skal stå på skud for besparelse og nedskæringer. 

 

Københavns Kommune rummer en del ældre mennesker med et meget 

lavt månedligt rådighedsbeløb. Denne gruppe har ikke råd til at 

tilkøbe sig ekstra ydelser, og de har ikke nødvendigvis et stort 

netværk, der kan tage over, når kommunen sænker serviceniveauet. 

 

Nedenfor har rådet kommenteret forslagene enkeltvis. 

 

 

Forslag Kommentarer 

1. Skærpede 

visitationskriterier. 

 

Handicaprådet er bekymrede for den 

gruppe borgere, der selvvalgt ønsker at få 

en plejebolig, men som ikke vil kunne få 

det i fremtiden.  

 

Dog er bekymringen endnu større ift. at 

man gør plejeboligerne til et sted, hvor kun 

de allerdårligste og plejekrævende ældre 

holder til. Hvis man mikser gruppen af 

borgere, vil man kunne få et andet og mere 

opløftende miljø for beboerne.  

2. Effektiviseringer og færre 

medarbejdere i 

hjemmeplejen 

Handicaprådet finder dette forslag helt 

uacceptabelt, da det i forvejen er et område 

under pres. 
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3. Flere borgere på Spisetilbud 

og færre borgere, der får 

Madudbringning  

Dette forslag blev også drøftet på 

budgetseminaret i marts.  

 

Det er glædeligt, at man vil fremme at 

ældre mennesker spiser sammen med 

andre. Handicaprådet mener fortsat, at 

kommunen skal sørge for, at borgerne kan 

kombinere spisetilbud med 

madudbringning. Det er ikke sandsynligt, 

at borgerne har overskud til at spise ude 

mange dage. Desuden skal det bemærkes, 

at det skal være muligt for borgerne at 

komme frem til spisestedet i al slags vejr. 

4. Færre ventedage på hospital Ingen kommentarer. 

5. Reduktion af ressourcer til 

borgerrettede aktiviteter i 

Forebyggelsescentrene 

Ingen kommentarer. 

6. Reduktion af centrale 

sundhedsmidler 

Ingen kommentarer.  

7. Ændret hyppighed for 

rengøring hos 

hjemmeboende borgere 

Handicaprådet mener, at man allerede i dag 

kan kritisere kommunens serviceniveau, 

når det gælder rengøring hos de ældre 

borgere. Derfor finder vi også dette forslag 

om at reducere serviceniveauet yderligere 

for at være helt uacceptabelt  

8. Brugerbetaling på 

indkøbsordninger 

Handicaprådet mener, at det ikke er 

acceptabelt at lave en abonnementsordning 

på en af kommunens kerneydelser, som 

borgeren er helt afhængig af, og derfor ikke 

kan fravælge. Vi mener i øvrigt, at det er 

en beskeden besparelse, der opnås på 

bekostning af væsentlig forringes af 

borgerens rettigheder. 

9. Skærpet visitation til 

Indkøbsordningen 

I løbet af de kommende år vil de ældre 

generationer blive stadig mere it-kyndige, 

og derfor blive i stand til selvstændigt at 

betjene sig af de eksisterende online 

indkøbsordninger uden at inddrage 

kommunen. 

Indtil da bør kommunen påtage sig 

ansvaret for at hjælpe borgerne med denne 

opgave. 

 

Handicaprådet er glade for inddragelse af 

pårørende, men det skal ikke påhvile de 

pårørende at varetage en kerneydelse, 

ligesom borgeren ikke skal være afhængig 

af familie og venner for at få købt ind.  

10. Omlægning af Madservice – Ingen kommentarer.  
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optimering af køreruter  

11. Omlægning af mad med 

udbringning – MAP-pakket 

leveret koldt to gange 

ugentligt 

Forslaget er i modstrid med alle andre 

undersøgelser, der viser, at borgerne skal 

sikres en sund og nærende mad for at holde 

sig friske. En del af dette handler om, at 

maden ikke kun skal indeholde den 

nødvendige næring, men også være 

appetitlig, så den faktisk bliver spist.  

 

Endvidere spiller spændende og varieret 

kost en væsentlig rolle for menneskers 

livskvalitet. Derfor frygter Handicaprådet, 

at dette forslag vil føre til, at borgernes 

sunde livsstil ikke opretholdes, og at deres 

livskvalitet forringes markant.  

12. Anvendelse af udisponerede 

midler fra Sundhedspakke 

2014 

Ingen kommentarer.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Janne Sander  

Formand for Handicaprådet 


