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Handicaprådets høringssvar til Handleplan for området for voksne 
med handicap – gentænkt 2023-2026 

Handicaprådet i Hedensted Kommune takker for muligheden for at afgive bemærkninger til 
Handleplan for området for voksne med handicap - gentænkt 2023 – 2026 og har følgende 
bemærkninger: 

 
Handicaprådet har bekymringer i forhold til: 

 

Initiativer på kort sigt 
Egne Bofælleskaber - Feriedag for borgere i bofællesskab 
Forringer borgernes livskvalitet og fællesskaber med ligesindede. Borgerne snakker om det, 
og lever højt på det, og ser frem til næste oplevelse/ ferie. 
Alternativt foreslår Handicaprådet, at der sker reduktion i antallet af dage end helt at fjerne 
feriedagene. 
Ikke alle er i målgruppen for at kunne bevilges § 97 støtte, og vil derfor ikke have den mulig-
hed. 
 
Egne Bofælleskaber - Pædagogisk ledsagelse  
For at sikre muligheden for samvær med andre uden for bofællesskaber f.eks. at gå til Cool 
Sport, svømning, biograf mv. 
Ikke alle er i målgruppen for at kunne bevilges § 97 støtte og vil derfor ikke have den mulig-
hed. 
 
Serviceniveau dagtilbud efter SEL §103, §104 og seniordaghjem 
Ønsker at der tænkes mennesker før asfalt.  
Det øgede tidspres bekymrer. Hvis personalet ikke trives smitter det af på borgerne. 
 

Initiativer på lang sigt 
Et lavere serviceniveau betyder at borgerne mister tillærte færdigheder. Manglende faglig 
støtte og guiding kan få konsekvenser, f.eks. i form af at borgerne får sværere ved at fast-
holde nuværende funktionsniveau og livskvalitet. 
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Færre borgere skal modtage støtte fra Hedensted Kommune 
De frivillige og civilsamfundet: Er de der og har de overskud?  
Handicaprådet ser med bekymring på, at man ser frem mod flere frivillige, da de ikke er en 
stabil ressource. Handicaprådet prioriterer, at det er faglært personale, der er ansat. Handle-
planen lægger op til at mange opgaver skal bæres af frivillige. 
 
Etablering af bo-miljøer: Handicaprådet er bekymrede omkring borgernes trivsel og sikker-
hed, når der er mindre personaledækning. Målgruppen med lavere funktionsniveau vil være 
lette ofre for både alkohol, kriminalitet, stoffer mv. 
 
Generel bekyming om at vi taber borgere på forringet serviceniveau - for derefter at samle 
dem op til det plan de var på, hvilket på sigt vil give en merudgift. 
  

 
På vegne af Handicaprådet i Hedensted Kommune 
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