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Høringssvar på Magistratens og Byrådets budgetlægning 2019-2022
fra DH-repræsentanterne i Aalborg Kommunes Handicapråd

Aalborg Kommunes Handicapråd har på møde den 31. august 2018 fået præsenteret budgetoplægget
for perioden 2019-2022. Handicaprådet takker for muligheden af at fremsende høringssvar og sender
hermed input til den videre behandling.
Høringssvaret er udarbejdet af handicaporganisationernes repræsentanter i Handicaprådet
(repræsentanterne fra Danske Handicaporganisationer, Aalborg).

Generelt
Handicaprådet er opmærksom på, at kommunerne, herunder Aalborg, oplever et stigende udgiftspres
på voksenhandicapområdet. Udgiftspresset har betydet merforbrug de seneste år, og underskud på
området. Derfor noterer vi os med glæde, at der sker en generel forøgelse af budgettet på
handicapområdet. Vi er dog også opmærksomme på, at budgettet ikke er løftet i et sådant omfang, at
de nuværende serviceniveauer i forvaltningerne kan opretholdes. Der ligger derfor en udfordring, særligt
i Ældre- og Handicapforvaltningen, Skoleforvaltningen og i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, i at
få skabt nye løsninger og tilbud med så få serviceforringelser for borgerne som muligt.
Uanset udgiftspres er det vigtigt for os at understrege, at den enkelte borger altid skal sikres den
nødvendige hjælp og støtte baseret på en individuel vurdering af den enkelte borgers behov.
Udgiftspresset på handicapområdet er aktuelt for flere af forvaltningerne og vi ser derfor positivt på det
tværgående samarbejde på tværs af forvaltningerne, som beskrives (fx i ”fælles veje”). Dette finder vi er
nødvendigt for at kunne skabe bedst mulige løsninger.
Høringssvaret er bygget op med denne generelle indledning med fokus på de store linjer i
budgetoplægget samt enkelte nedslagspunkter i forvaltningernes budgetter.

Ældre- og Handicapforvaltningen
Vi noterer os, at der samlet er lagt op til et rammeløft til handicapområdet, men havde gerne set et løft,
der modsvarer både det forventede underskud for 2018 samt det forventede behov i 2019 ff. I stedet er
der lagt op til en løsning, hvor handicapområdet via Moderniserings- og Effektiviseringskataloget selv
bidrager med knapt 13 mio. kr. til finansiering af løftet. Vi har forståelse for de budgetmæssige
udfordringer i sektoren, og ønsker at bidrage til at løfte det arbejde, der er beskrevet i Designplanen
2019-2022. Vi er dog bekymrede for, om der er ressourcer nok til at gennemføre planen uden drastiske
serviceforringelser.
Der er nævnt flere indsatser fra MEP-kataloget, som vedrører indsatser inden for fx bostøtte,
dagbeskæftigelse og botilbud. Vi er betænkelige ved rammereduktioner på områderne, men finder, at

de konkrete løsninger må drøftes og komme i høring i forbindelse med udmøntningen af arbejdet med
designplanen.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budget er også under pres med vækst på handicapområdet,
trods tilførslen af ekstra midler. Her er Handicaprådets DH-medlemmer også bekymrede for evt.
effekter, men har svært ved at gennemskue konsekvenserne af de reduktioner, der ligger i MEPkataloget.
Generelt finder vi det vigtigt at understrege behovet for, at nye løsninger/tilbud på fx autismeområdet
iværksættes med den nødvendige faglighed og kompetencer hos det personale, der skal tage hånd om
de unge.

Skoleforvaltningen
Vi er meget positive over for initiativet med oprettelse af et Center for tal – og ordblindhed. Vi tænker, at
dette kan bidrage til en tidligere og mere kvalificeret indsats for de berørte børn.
Ud fra budgetforslaget tolker vi, at specialområdet i stor udstrækning er friholdt for større reduktioner.
Dette finder vi glædeligt. Ud fra et forebyggelsesperspektiv ser vi dog med en skepsis med de
foreslåede reduktioner på UU-vejledningen (med STU) og PPR. Vi frygter, at dette kan medføre en
større andel af unge, der ikke kan få den nødvendige tidlige indsats. Dette kan måske yderligere
forstærkes af, at reduktionen i pædagoger i skoledelen kan gøre tidlig opsporing sværere.
Vi noterer os, at der er reduktioner på fx tilgængelighed og hjælpemidler, men har fået oplyst, at dette
ikke vurderes at være en ”reel nedskæring” i serviceniveauet, da vi har fået oplyst, at det ligger på
niveau med det faktiske forbrug. Vi vil dog gøre opmærksom på, at lavt forbrug ikke nødvendigvis
betyder et lavt behov, men i nogle tilfælde kan handle om, at der er behov for at søge eller at adgangen
er for svær.
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Der er forudsat reduktioner og bortfald af frit optag på daghøjskoleområdet. Vi er principielt bange for
konsekvenserne af besparelser på det folkeoplysende område, særligt bortfald af det ekstraordinære
tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for fx førtidspensionister.
Borgmesterens Forvaltning
Handicaprådet noterer sig med glæde, at der er afsat midler til et løft af borgerrådgiverens funktion.
Dette er en helt central funktion i arbejdet med at sikre borgernes rettigheder og herunder særligt for
den borgergruppe, som Handicaprådet dækker.
Afslutning
Flere steder i budgetoplægget beskrives der løsninger i samarbejde med det frivillige område. Vi vil her
gerne påpege, at brug af frivillige på handicapområdet aldrig må afløse eller træde i stedet for faglighed.
Handicaprådet glæder sig til at medvirke i arbejdet med den fortsatte udvikling af handicapområdet,
herunder det arbejde, der er beskrevet i Designplan 2019-2022.
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Med venlig hilsen
Repræsentanterne fra Danske Handicaporganisationer Aalborg
i Aalborg Kommunes Handicapråd
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