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Handicaprådet har på rådets ordinære møde den 8. september 2021
behandlet sagen ”Randers Kommunes budget 2022-2025” og har følgende
bemærkninger:
Demografiregulering:

Telefon +45 8915 1515

Sekretær for Handicaprådet
Mikkel Unna-Lindhard
Mikkel.Unna-Lindhard@randers.dk
www.randers.dk

Vel vidende om socialområdets særlige kompleksitet af hjælp, der ydes
borgere, er en stor udfordring, når det skal opgøres, om der er vækst,
stilstand eller tilbagegang, vil Rådet fortsat pege på en model, der giver fuld
demografiregulering på handicapområdet, så området tildeles midler
svarende til behovet.
Derfor er Rådet fortsat uforstående overfor, at der i basisbudgettet peges på
en fortsættelse af en 50% demografiregulering på Handicapområdet. Oplyst til
Rådet er der intet til hindrer for, at Randers Kommune fuld ud
demografiregulerer socialområdet, som det er praksis på kommunens andre
områder.
En vækst i tilgangen af borgere til socialområdet med 50% efterregulering,
betyder yderligere velfærdsforringelser for borgerne.
Styrkelse af Børne Handicap Myndigheden:
Børne og Handicap myndigheden har behov for en permanent behandlingskvalitetssikring. Rådet har en klar forventning til, at den til de kommende
budgetforhandlingers bebudede stillingtagen til opnormering i Børn og
Handicap Myndigheden aftales til værende vedvarende stillinger.
Visitation og sagsbehandling:
Rådet appelerer til, at visitationen og sagsbehandlingen på
Hjælpemiddelområdet tilføres de nødvendige medarbejderressourcer, for en
nedbringelse af ventelisterne til et niveau, der er i overensstemmelse med
områdets udmeldte behandlings-garantier mv.
Særligt dyre enkeltsager:
Den store og tilsyneladende vedvarende stigning i antallet af dyre enkeltsager
har sprængt rammerne på socialområdet. Det har og vil koste yderligere store
forringelser for et socialområde der i forvejen bløder.
De i budgetmaterialet beskrevne forslag der forventes at medvirke til at
nedbringe de kommende års tilgang af nye dyre sager på specialområdet, kan
Rådet kun hilse velkommen. Men forudsætningen for at tiltagene får en
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effekt, beror på at den nødvendige medarbejderfaglighed, fysiske faciliteter
og de lokale samarbejds- og borgerinddragelses forhold er forberedte og til
stede, når tiltagene igangsættes.
Fakta er, at socialområdet stort set siden strukturreformen 2007 år efter år på
mange områder har oplevet en økonomisk tilbagegang, som har medført
mange velfærdsforringelser for borgerne.
Rådet understreger nødvendigheden af, at der ved de kommende
budgetforhandlinger afsættes midler til genopretning og forbedringer på det
sociale område.
Specialskolen:
Rådet kan se, at Specialskoleområdets driftsøkonomi de seneste år er
reduceret fra 150 mil. til nu cirka 90 mil.
Dette til trods er der i de nærmeste år pålagt en generel besparelse på 2,2 mil.
hvert år. Dog blev besparelsen ved de seneste budgetforhandlinger bragt i nul
via en ekstraordinær tilførsel af 2,2 millioner, men kommer så igen i de
følgende år.
Samtidig arbejder kommunen med et såkaldt ”effektiviseringsbidrag” på
minus 5,6 millioner kroner i 2022. Det betyder endnu færre midler til
specialundervisningen; en reduktion til næste år på hele 6 procent af de 90
millioner kroner, som fra 2023 stiger med 5,6 millioners nedgang til 9,3
millioner ”effektivitetskroner”.
Summa summarum betyder det, at man i 2023 samlet set kan regne med en
budgetreduktion på 9,3 millioner plus 2,2 millioner; i alt 11,5 millioner kroner.
Hvilket svarer til 13 procent af de 90 millioner!
Desværre er området i vækst. Bl.a. er antallet af børn og unge med psykiske
diagnoser voldsomt stigende også i Randers Kommune.
Specialundervisningsområdet skal favne meget forskellige elever og sårbare
børn, der ikke kan rummes i eller have gavn af almenskolen. Børn, der har
brug for en ekstra og anderledes indsats, brug for flere professionelle
voksenkontakter i læringsmiljøerne, ikke færre.
Besparelserne har betydet store forringelser for specialundervisningen.
Forringelser som nu og fremadrettet vil accelerere og få fatale følger for
mange børn hvis ikke vi nu og her vil tage ansvar og med de nødvendige
midler rette op på områdets negative udvikling.
På vegne af Handicaprådet
Flemming Sørensen, formand
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