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Høringssvar vedrørende budgetforslag 2020 
 
Idet Handicaprådet siger tak for det fremsendte materiale til budget 2020 
fremsender rådet hermed vores høringssvar. 

Handicaprådet er tilfreds med, at servicerammen igen kan opfyldes. Det 
har tidligere også været en forudsætning ved budgetlægningen i kom-
munen, og sådan håber vi, det kan vedblive. 

Handicaprådet noterer sig også med tilfredshed, at der ikke er besparel-
ser i årets budget. Vi håber, der i følgende år også vil blive plads til ud-
videlse af udgifterne til handicappede borgere på børneområdet, vok-
sensocialområdet og til tilgængelighed i bred forstand (veje, bygninger, 
kultur, digital kommunikation osv.). Der er behov for det. 

I det konkrete budget for 2020 er det på grund af ændret struktur svært 
at sammenligne tidligere års budget og regnskab med 2020 og over-
slagsårene på Social- og sundhedsudvalgets område for Voksne med 
særlige behov og Ældreområdet. 

På beskæftigelsesområdet er det fint, at der er fokus på den sammen-
hængende ungeindsats.  

Der bliver flere og flere borgere, der tildeles fleksjob, hvoraf også flere 
og flere får ledighedsydelse, men Handicaprådet vil tillade sig at sætte 
spørgsmålstegn ved, om der er afsat penge nok i budgettet til at dække 
denne udvikling. Der kommer nu også flere borgere på førtidspension, 
hvilket Handicaprådet også bifalder, men også her kan vi tvivle på, om 
der er afsat nok penge på budgettet. 

På Miljø- og teknikudvalgets område ser Handicaprådet frem til, at der 
sættes mere fokus på tilgængeligheden. Desuden sætter Handicaprådet 
et stort spørgsmålstegn ved udgifterne til Movia på busbefordringen. 
Rudersdal Kommune betaler uforholdsmæssigt meget i forhold til de 
kommuner, der sammenlignes med i budgettet. 

Handicaprådet undrer sig over den store forskel, der er, på Handicaprå-
dets og Seniorrådets budgetter. Hvad er årsagen til det? 
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