
 

 

 
 

Til Socialforvaltningen     

 
Handicaprådets høringssvar vedrørende investerings- og effektiviseringsforslag til 
budget 2023 

Rammesætning 

Socialforvaltningen har igangsat arbejdet med at forberede investerings- og effektiviseringsforslaget 

til budgettet for 2023. I den forbindelse har Socialudvalget bl.a. ønsket Handicaprådets input ud fra 

disse spørgsmål: 

• Skal vi spare på alle målgrupper eller prioritere mellem målgrupperne?  

• Skal vi hjælpe færre eller prioritere en lavere kvalitet, så vi kan hjælpe alle? 

• Har I forslag til, hvor der skal spares? 

• I lyset af tidligere års besparelser - er der så ting, som Socialudvalget skal være opmærksom 

på? 

 

Handicaprådet gav følgende input til høringen: 

 

Skal vi spare på alle målgrupper eller prioritere mellem målgrupperne?  

Det er Handicaprådets opgave at varetage københavnere med handicaps interesser i dialogen med 

byens politikere. Denne opgave stemmer ikke overens med at rådgive om besparelser på området, 

der i forvejen er økonomisk trængt. Handicaprådet har ikke det overblik og indgående kendskab til 

alle kommunens ydelser og borgere, der vil kunne kvalificere input til besparelser. Med afsæt i 

information og konkrete forslag går rådet selvfølgelig gerne i dialog med Socialudvalget. 

Hovedbudskabet vedbliver dog at handicapområdet fortsat har brug for et økonomisk løft for at 

københavnere med handicap kan leve værdige liv på niveau med øvrige københavnere. 

 

Skal vi hjælpe færre eller prioritere en lavere kvalitet, så vi kan hjælpe alle? 

Samme som overstående. 
 

Har I forslag til, hvor der skal spares? 

Handicaprådet ser et tydeligt behov for at investere i socialområdet, ikke spare. 
 

I lyset af tidligere års besparelser - er der så ting, som Socialudvalget skal være opmærksom 

på? 

Socialudvalget skal være opmærksomme på, at handicapområdet og hele socialområdet er 

underfinansieret og har brug for at få tilført midler ikke at blive ramt af yderligere besparelser. 
 

[11. oktober 2021] 

 

Handicaprådet 

Handicaprådets Sekretariat 

Bernstorffsgade 17, 5. sal 

1592 København V 

Tlf. 20 53 56 92 

handicapraad@sof.kk.dk  
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Med venlig hilsen 

 
Janne Sander 

Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune 


