Handicaprådets høringssvar til budgetanalyse Børneudvalget og Skoleudvalget
Brugersiden af handicaprådet skal indledningsvis bemærke, at det er problematisk, at rådet midt i en
budgetperiode skal tage stilling til nedskæringer. Det betyder at de demokratiske processer, som kører i
forbindelse med en normal budgetforhandling tilsidesættes. Der savnes herunder det budget og
regnskabsmæssige grundlag til at vurdere besparelser i forhold til Køge Kommunes øvrige udgifter.
Brugersiden af handicaprådet bakker op om de større strukturelle tiltag. Ved at undlade at gøre det
nødvendige, som måske fører til en minimal teoretisk gene for mange, så tvinges kommunen ud i
besparelser på nicheområder, hvor meget få handicappede til gengæld rammes uforholdsmæssigt hårdt.
Fx kan en minimal forlængelse af skolevejen for en stor gruppe unge være med til at sikre at handicappede
fortsat kan få den nødvendige hjælp og en familie kan få den forebyggende indsats, der gør at de på
længere sigt kan klare sig selv.
Skoledistrikter


Handicaprådet bakker op om forslaget.

Udskoling


Handicaprådet bakker op om forslaget.

Inklusion og incitament struktur



Handicaprådet henviser til tidligere høringssvar i forhold til inklusionsstrategien.
Handicaprådet er enige i de konsekvenser der anført i notatets slutning og disse bør tages seriøst.

Skole-dagbehandling






Handicaprådet finder opdelingen af eleverne på Ellebækskolen helt nødvendig.
Det er vigtigt at der opbygges den fornødne ekspertise på de forskellige områder, på det nye
Holmehus. Handicaprådet bakker op om, at der ansættes en leder med det samme.
Handicaprådet er bekymret for, at der over tid vil ske en af specialisering af området, hvis
Ellebækskolens udskoling lægges over til Hastrupafdelingen. Eleverne har brug for den pædagogik
og sikkerhed, der ligger i, at de går på Ellebækskolen frem til afgangseksamen.
Hvis der flyttes flere til specialklasser, at skal der følger ressourcer med i tilstrækkeligt omfang.

Strukturændringer i fritidsordninger


Ingen bemærkninger

Afbureaukratisering af dagtilbud


Ingen bemærkninger.

Skole-dagbehandling



Handicaprådet finder opdelingen af eleverne på Ellebækskolen helt nødvendig.
Det er vigtigt at såfremt der flyttes flere til specialklasser, at der følger ressourcer med i
tilstrækkeligt omfang.

Tandeftersyn


Ingen bemærkninger

Visitationsstruktur


Ingen bemærkninger

Udslusningsboliger


Vigtigt at den nødvendige opfølgning på de unge sikres.

Reduktion PPR



PPR løser en forebyggende opgave, yderligere besparelser på dette område vil føre til øgede
udgifter på andre områder.
Med et ønske om yderlige inklusion og ønsket om at flytte til mindre indgribende løsninger er det
helt afgørende at der er tilstrækkelig pædagogisk/psykologisk rådgivning.

Elmehuset


Familiearbejdet bør styrkes i Køge Kommune, det forebygger anbringelser og dermed de massive
udgifter der til dette område. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt af spare på dette område.
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