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Høringssvar over Byrådets budgetkonference for 2023-2026 

Handicaprådet har modtaget Byrådets budgetkonference for 2023-2026 og vil gerne 
kvittere for, at have fået mulighed for, at afgive høringssvar på budgetforhandlingerne.  

Handicaprådet har efter gennemsyn af det foreliggende budget følgende bemærkninger:  

Rådet vil have et særligt fokus på, at følge besparelserne på de uvisiterede cafetilbud og 
konvertering fra botilbud til bostøtte samtidig med besparelsen på mentorordningen. Da 
det kan få den betydning, at der kan blive et øget pres på de uvisiterede cafetilbud, og 
der kan opstå et øget behov for mere pædagogisk fagligt personale til at varetage flere 
forskellige opgaver af pædagogisk karakter. Det kan være opgaver af specialpædagogisk 
karakter, som ikke kan klares af frivillige kræfter, uden den fornødne pædagogiske 
indsigt i sårbare borgeres liv for at kunne støtte dem i at leve et selvstændigt liv.  
 
Rådet finder det nødvendigt, at der fortsat er fokus på, at det er fagpersonale der har 
og varetager hovedansvaret for kerneopgaven i cafetilbuddene ved at iværksætte 
indsatser for og med de socialt udsatte borger. Da de fagprofessionelle er i stand til at 
udføre deres arbejde ud fra en faglig og videnskabelig viden, hvorimod at de frivilliges 
arbejde bygger på erfaringsbaseret arbejde. For at opretholde den faglige standard på 
cafetilbuddene, er det nødvendigt med faglig understøttelse af det pædagogiske arbejde 
der skal udføres i cafetilbuddene. Da der kan være stor forskel på de enkelte frivilliges 
erfaringsgrundlag. Hvilket vil kunne påvirke kvaliteten af den hjælp som cafeen kan 
tilbyde og det kan påvirke den brede borgergruppe og interesse varetagelse.  
 
Brugerne af tilbuddene har brug for at kunne få den rette faglige og nødvendige hjælp, 
for at opretholde en normal hverdag med stuktur og mulighed for fællesskab, frihed og 
indhold i hverdagen. For at kunne fungere som et forebyggende supplement til en mere 
indgribende indsats. 
 
Rådet vil på samme måde følge konsekvenserne af nedlæggelsen af nattevagt på 
Satellitten og hvilken betydning det kan få for de borgere der er tilknyttet tilbuddet.  
 
Handicaprådet ser generelt med tilfredshed på det indgåede budgetforlig for at 
fastholde det overordnede serviceniveau på området og på at opretholde forholdene for 
de udsatte og sårbare borgere, der oplever de største udfordringer. Dette både berører 
og har stor betydning for mennesker med funktionsnedsættelse eller handicap. 

Handicaprådet tager de øvrige budgetforslag til efterretning. 

 

Med venlig hilsen 

Gitte Foldager Pedersen 
Formand for handicaprådet 


