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Handicaprådets høringssvar vedrørende forslag til finansiering af 
Socialforvaltningens økonomiske udfordringer i 2020

Handicaprådet takker for det fremsendte materiale vedrørende ekstra 
besparelser i 2020. Overordnet er Handicaprådet skuffet og fortvivlet over, at 
socialområdet ikke blev prioriteret højere i budgetforliget.

Handicaprådet vil gerne endnu engang påpege, at Københavns Kommune forsat 
ligger væsentligt under de øvrige 6-byer ift. serviceniveauet på 
handicapområdet. Dette er ikke en ny problematik, og Handicaprådet finder det 
dybt bekymrende, at der forsat ikke er fundet en løsning, der kan sikre et højere 
serviceniveau og anstændige forhold for kommunens borgere med handicap.

Borgerrepræsentationen har vedtaget en handicappolitik, som indebærer en 
politisk målsætning om, at borgere med handicap har mulighed for at leve et 
selvstændigt liv med høj livskvalitet. Det er Handicaprådets oplevelse, at det 
lave serviceniveau og de store økonomiske udfordringer på handicaprådet pt. 
vanskeliggør, at borgere med handicap – på lige fod med andre – kan leve et 
selvstændigt liv med høj livskvalitet.

Alle de fremsatte spareforslag på handicapområdet, vil have store 
konsekvenser, der rammer borgerne yderligere og sænker det i forvejen lave 
serviceniveau. Handicaprådet har i forvejen kommenteret på nogle forslagene i 
Rådets høringssvar til investerings- og effektivitetsforslag for budget 2020. 
Svaret er vedlagt.

Hvad angår forslaget om reduktion i administrationsgebyr til borgerstyret 
personlig assistance gør Handicaprådet opmærksom på, at der kan være en 
udfordring i forhold til forslagets lovmedholdelighed. Kommunen må ikke 
udmåle tilskuddet til arbejdsgiveren så snævert, at borgeren ikke får mulighed 
for at udnytte sin ret til at overdrage sit arbejdsgiveransvar og tilskud til en 
forening eller privat virksomhed. Derfor kan kommunen ikke fastlægge et 
beløb baseret på andre kommuners praksis. Virksomheder i København har 
generelt flere udgifter til fx husleje end andre byer, hvorfor der ikke kan 
foretages en direkte sammenligning.

Socialforvaltningen bør derfor undersøge, at der faktisk er godkendte firmaer, 
der er klar til at overtage opgaven fra de nuværende firmaer til den reducerede 
pris, samt undersøge, hvordan den lavere pris vil påvirke den ydelse, som de 
private firmaer leverer, og hvad dette vil betyde for borgerne, fx om nogle 
borgere ikke længere vil kunne opretholde en BPA-ordning grundet de ændrede 
betingelser. Handicaprådet vurderer, at det er umuligt for saglige virksomheder 
at løse opgaven for så lille et beløb. Der er derfor høj risiko for, at de firmaer, 
der vil byde ind på opgaven, er firmaer der fx opererer uden overenskomst eller 
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”snyder” med pensionsordninger e.l. En BPA-ordning gør borgerne mere 
selvstændige. Alternativet ville i mange tilfælde være et botilbud – et alternativ 
som ofte ville være mere omkostningsfuldt og samtidig et mere ringe alternativ 
for borgeren. 
 
Med hensyn til forslag om lukningen af Voksenklubben LAVUK vil 
Handicaprådet gøre opmærksom på, at det vil få store konsekvenser for en i 
forvejen svag gruppe af borgerne. Handicaprådet anbefalede allerede inden 
budgetforhandlingerne, at der blev fundet midler til Voksenklubbens 
bevillingsophør, hvilket desværre ikke skete. Brugerne af Voksenklubben 
LAVUK er en gruppe mennesker, for hvem Voksenklubben er deres eneste 
mulighed for at have et fritidstilbud. En del medlemmer har også her den eneste 
mulighed for at kunne rejse på ferie – en mulighed som vil forsvinde, hvis 
klubben lukkes eller bespares.  
 
Det er stadig Handicaprådets overbevisning, at der er behov for, at midlerne 
prioriteres anderledes mellem forvaltningerne, således at hele socialområdet 
løftes, og at det skal undgås, at Socialforvaltningen skal prioritere midler fra 
den ene svage målgruppe til den anden med henblik på at levere et budget i 
balance. 
 
 
Med venlig hilsen 
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