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HØRING: Budget Social – og arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021
Handicaprådets DH-gruppe har fået en god gennemgang af dette budget, men vi
har dog stadig nogle overvejelser vi gerne vil viderebringe.
3. Det vedtagne budget.
Arbejdmarkeds –og overførselsområdet viser et markant fald i beløb fra 2017 til
2019. Det er en positiv forklaring, at udgifter til integration og udgifter til
forsikrede ledige er årsag til nedgangen
Beskæftigelsestilbud: Ligeledes et markant fald. Vi håber det forudsætter at
§103 beskæftigelsestilbud holdes uden for denne nedskæring.
Socialområdet: Vi forventer at nedskrivningen på dette område skyldes at flere
borgere er kommet i arbejde.
4. Forslag til driftsbudget:
4.1 Udfordringer. noter: Her er en udfordring på produktionsskolerne, men
sammenholdt med det vedtagne budget kan vi bestemt forudse udfordringen,
hvis det ikke skal betyde markant forringelse af andre beskæftigelsestilbud.
4.2 Driftsønsker:
Kontaktstedet:
AD4+AD6:Knudepunkt for frivillighed og samskabelse på handicapområdet,.
Vi ønsker, at dette vigtige tiltag får de bedst mulige vilkår for alle borgere, der
er tilknyttet Voksenhandicap. Dog har vi forståelse for, at der er en
opstartsperiode. Ved senere budgetplanlægning bliver der evt. brug for større
driftskapital.
På DH-gruppens vegne
Ulla Serup Thomsen
Formand for handicaprådet
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HØRING: Budgetforslag for Ældre – og Sundhedsudvalget
Til Handicaprådet:
Ved gennemgang af budgetforslaget har vi fundet en del punkter som vi ikke
synes er tydeligt belyst.
Vi ville derfor afvente det møde ÆSU har inviteret til d. 17. ds.
Her kan vi iflg. invitationer få svar på evt. spørgsmål.
Dette var ikke muligt at nå med den planlagte høringsfrist
Handicaprådet vil i forbindelse med rådets møde d. 14/8 sende følgende
høringssvar:
Handicaprådet vil følge hele området med ældreboliger og plejecentre og
plejeboliger tæt.
Disse tilbud har stor betydning for vore borgere, der får behov for denne
boligform. Vi vil også have opmærksomhed henledt på boliger i alle tre områder
for handicappede, der ikke endnu er fyldt 65 år. Ligeledes vil vi være
opmærksomme på de forhold, de pågældende steder, der kan have særlig
betydning for handicappede. Denne opmærksomhed vil evt. udmønte sig i
forslag, der vil kunne stille ønsker til budgettet.
Udfordringer
Kommunale og private plejecentre har deres berettigelse i en verden, hvor der
bør være valgmuligheder.
Det er derfor en klar redegørelse for konsekvenserne, at der er disse muligheder,
men det kan have betydning for den planlagte kapacitet.
Dette har vi forståelse for, når der også i budgettet indregne fælles kommunale
takster, f.eks. for mad.
Ligeledes at der arbejdes med specifikke grupper.
Vi ønsker Banebo velkommen i Viborg, og håber at stedet bliver til glæde og
gavn for rigtig mange ældre og handicappede borger. Vi vil selvfølgelig følge
projektet tæt også på det økonomiske område.

På handicaprådets vegne
Ulla Serup Thomsen
Formand for Handicaprådet
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