
 

 

 

Referat Handicaprådet 

Ekstraordinært Møde 

Dato  2. juni 2008 

Tid 16:00 

Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 

NB.   

Fraværende Hanne Welander, Henrik Ekelund, Vivi Andersen 

Stedfortræder   

Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand 

Hanne Welander (A)  

Anders Hind ()  

Flemming Klougart ()  

Henrik Ekelund ()  

Gurli Nielsen ()  

Else Åris Hansen ()  

Kurt Nielsen ()  

Vivi Andersen ()  

Jane Olesen ()  
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1.   Høringssvar Socialudvalgets udgiftsreduktion 2008 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget havde på mødet d. 15. maj 2008 behandlet 

regnskabsresultatet for 2007, og i den forbindelse blev det besluttet at 

forvaltningen i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. marts 2008 skal 

fremlægge en overordnet strategi- og handlingsplan til genopretning af 

udvalgets økonomi. 

Der er i forbindelse hermed udgivet et Nyhedsbrev d. 16.05. 2008 hvor 

Socialdirektøren udtaler sig i forhold til planen, hvori der indgår høring i 

Med-udvalg, Handicapråd og Ældreråd.  

Nyhedsbrevet blev udsendt d. 16.05. 2008.  

Høringsfasen er planlagt til at ligge i perioden 02.06 2008 – 09.06. 2008  

 

 

 

 

 

  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

 

Beslutning Handicaprådet den 02-06-2008 

  

Handicaprådet har gennemgået oversigten og udgiftsreduktionerne, alle 

punkter fra 1 til 18, det er Handicaprådets opfattelse at der ikke på nogen at 

de nævnte områder kan skabes besparelser, alle områderne ligger under 

driftsområdet, et område der ifølge socialdirektør Jan Nielsens udtagelser i 

nyhedsbrev af 15. maj har et driftsbudget på ca. 500 mill., og hvor alle 

ledere og medarbejdere har ydet en stor indsats for at overholde dette 

budget. Der kan endog fremviser et positivt resultat.  

Desværre sker overskridelserne på områder ingen har indflydelse på, 

misbrugsområdet, sen hjerneskadeområdet, køb og salg af pladser og 

særlige tilbud til voksne handicappede. 

 

Handicaprådet er af den opfattelse at hvis socialudvalgets udgiftsreduktion 

gennemføres vil det få alvorlige konsekvenser for mange handicappede, 

Handicaprådet er ligeledes af den opfattelse at det ikke er den svageste 

gruppe af borgere som skal betale for et ikke ”styrbart” område.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4003 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: antm 

 Besl. komp: BR 
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I den nye FN handicapkonvention som Danmark snart ratificerer står der at 

alle har ”ret til et værdigt liv”, det mener vi ikke opnås hvis besparelserne 

gennemføres. 

Besparelserne eller ekstra penge må derfor findes andre steder. 

Overskridelserne sker på områder som er overtaget fra de nu nedlagte 

amtskommuner, derfor må kommunen og KL forhandle sig til bedre tilskud, 

hvis dette ikke lykkedes må det være en fælleds kommunal opgave at løse 

dette ikke styrbare område. 

 

Handicaprådet skal derfor opfordre Frederikshavn byråd til at tage hul på en 

værdidebat, der ligger en fælles kommunal opgave som skal løses, og den 

løses ikke ved at der ifølge udgiftsreduktionsplanen kan spares under 2 

mill. pr. år de første to år, der må findes andre løsninger for selvfølgelig skal 

vi passe de handicappede borgere, området hvor overskridelserne sker er 

et SKAL område. 

 

Afslutningsvis skal Handicaprådet henvise til beskrivelserne af 

konsekvenserne for brugerne samt konsekvenserne for medarbejderne.  

Handicaprådet kan ikke nogen steder få øje på bare en positiv konsekvens 

hvis besparelserne gennemføres, det vil derimod få store menneskelige 

konsekvenser. 

 

Handicaprådet har tidligere noteret sig Frederikshavn Kommunes 

socialudvalgs ambitioner om at man på handicapområdet vil være de 

bedste og her vil vi have succes, Handicaprådet kan garantere at det 

fremsendte reduktionsforslag ikke giver den ønskede succes. 

 

Note: Svaret er kun underskrevet af DH-medlemmerne i Handicaprådet 

 

 

Steen Møller mødte i stedet for Vivi Andersen 

Grethe Kristensen mødte i stedet for Henrik Ekelund  

 

  

 

Fraværende: 

Hanne Welander, Henrik Ekelund, Vivi Andersen 

 

Bilag 

 

Udgiftsreduktion Socialudvalget 2008 (dok.nr.519295/08) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Birgit S. Hansen 
   

      

Flemming Klougart  
   

      

Else Åris Hansen 
   

      

Jane Olesen 
   

 

      

Hanne Welander 
   

      

Henrik Ekelund 
   

      

Kurt Nielsen 
   

 

      

Anders Hind 
   

      

Gurli Nielsen 
   

      

Vivi Andersen 
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