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Høring af forvaltningens udkast til budget 2021 – 24
Handicaprådet har på ordinært møde den 2. september 2020 drøftet budget 2021-24
og har følgende bemærkninger.
Gennem mange år har Rådet efterspurgt en fuld demografiregulering på det sociale
område. I nærværende udkast til Budget 2021- 24 peges der på en fortsættelse af en
efterregulerings model, der udmøntes på baggrund af udviklingen på landsplans
tallene på området. Det beskrives, at det sikrer en objektiv model for efterregulering,
som kommunen ikke kan påvirke. Det har Rådet for så vidt stor forståelse for, men at
efterreguleringen kun bliver svarende til 50 % af landstallene, mener vi ikke
umiddelbart er rimelige og transparente for den faktiske virkelighed på området.
Rådet er vidende om socialområdets særlige kompleksitet af hjælp, der ydes til
borgere, er en stor udfordring, når det skal opgøres, om der er vækst, stilstand eller
tilbagegang.
Men fakta er, at området stort set siden strukturreformen 2007 har oplevet en
tilbagegang, som har medført mange forringelser for borgerne.
Derfor vil Rådet fortsat pege på en model, der giver fuld demografi regulering,
således at den økonomiske ramme matcher de faktiske behov borgere, der
frekventerer området har.
Rådet finder det nødvendigt, at der findes en løsning på afvikling af områdets gæld,
men understreger samtidig nødvendigheden af, at der også afsættes midler til
forbedringer på det sociale område.
Her skal Rådet pege på følgende
-

-

en fortsættelse med ingen prisfremskrivning er en fortsættelse af en
besparelse, som fortsat udhuler enhedernes budgetter, derfor er normal
prisfremskrivning en nødvendighed
implementering og igangsætning af børne- og voksenhandicapplanerne stiller
krav til øgede medarbejderressourcer, Rådet foreslår ansættelse af
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medarbejdere og en frivillig koordinator, der kan understøtte de nye børneog voksenhandicap planer
hjælpemiddelområdet er under et enormt opgavepres med stor svigt af
behandlingsgarantier mv.. En opnormering af områdets medarbejderstab der
modsvarer opgaverne er bydende nødvendigt.
besparelserne på kommunen specialskoler i 2020 har medført store
forringelser i specialundervisningen. Desværre er det et område i vækst. Bl.a.
er antallet af børn og unge med psykiske diagnoser voldsomt stigende også i
Randers Kommune. Konsekvenserne af de seneste besparelser er på vej til at
få fatale følger for mange børn og unge, derfor er det aktuelt og fremadrettet
nødvendigt at tilføre flere midler til specialundervisningsområdet
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