
Uddybende kommentar til sag 121!!
Velfærdslisten mener, at sagen i medfør af § 37a, stk. 2  i Retssikkerhedsloven 
(“Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker 
med handicap.”) skulle have været til forudgående høring i Handicaprådet. Der er tale om en 
tilsidesættelse af en lovbestemt høringspligt, og det er Velfærdslistens opfattelse, at sagen derfor 
burde have været udsat. Når udvalget trods Velfærdslistens forslag om udsættelse alligevel 
behandlede sagen, mener Velfærdslisten, at Økonomiudvalget burde have indstillet den mere 
retfærdige, alternative demografiregulering med efterregulering ud fra den faktiske udvikling i 
antallet af borgere med handicap til principvedtagelse.!!
Velfærdslisten finder det ekstremt bekymrende, at et flertal i Økonomiudvalget ønsker at holde fast 
i den diskriminerende budgetpraksis, der siden 2007 løbende har udhulet kvaliteten af den 
kommunale indsats for at hjælpe og støtte borgere med handicap. !!
Da antallet af borgere med handicap er steget i omtalte periode, har basisbudgettet således 
allerede indeholdt de facto forringelser af hjælpen og støtten til den enkelte borger, hvorfor den 
foregående periodes samlede nedskæringer på socialområdet har haft et meget voldsomt omfang. !!
Da Randers Kommune ikke iværksætter hjælp og støtte uden formål, har nedskæringerne forringet 
mange borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Velfærdslisten 
frygter derfor, at yderligere nedskæringer - herunder både manglende demografiregulering og den 
allerede vedtagne trappeforringelse på 1 % om året frem til 2019 - vil føre til en markant forringelse 
af mange borgeres livskvalitet. !!
Uanset om der er tale om manglende demografiregulering eller trappeforringelser, mener 
Velfærdslisten, det er en demokratifjendsk manøvre at skjule nedskæringer og forringelser i 
basisbudgettet.!!
Velfærdslisten ser med stor bekymring på, at økonomiudvalget ved at undlade at indføre en rimelig 
demografiregulering på handikapområdet skaber et kontinuerligt ræs mod bunden. Den løbende 
forringelse af de økonomiske rammer giver anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, om Randers 
Kommune i fremtiden vil være i stand til at sikre, at borgere med handicap får den hjælp og støtte, 
de i medfør af loven har ret til. Endvidere skaber det også tvivl ved, om Randers Kommune kan 
leve op til de forpligtelser, som følger af Danmarks ratificering af FN’s Handicapkonvention. !!
At handicapområdet i modsætning til børn (0-5-årige og skoleområdet) og ældre ikke får en reel 
demografiregulering, strider imod ethvert retfærdighedsbegreb. Der ligger efter Velfærdslistens 
opfattelse intet sagligt til grund for denne diskrimination. Tværtimod kan forskelsbehandlingen 
alene forklares ud fra historiske vilkårligheder. !!
Velfærdslisten er af den opfattelse, der er tale om en usaglig forskelsbehandling, som strider mod 
artikel 5 (som fastslår, at deltagerstaterne er forpligtet til at arbejde for lighed og ikke-
diskrimination) i FN’s Handicapkonvention.!!
Velfærdslisten har følgende bemærkninger til forvaltningens notat om demografiregulering på 
handicapområdet: !!
! 1.! Notatet fremfører en urimelig mistænkeliggørelse af borgere med handicap, deres         

pårørende og de socialfaglige medarbejdere, idet det mere end antydes, at en rimeligere 
demografiregulering skulle føre til et udgiftsdrivende stormløb på kommunekassen fra 
nævnte gruppe.!

! 2.! Notatet undlader at fastslå, at Randers Kommune ikke har ubegrænset frihed til at         
fastsætte serviceniveauet, idet borgere med handicap i medfør af loven har ret til støtte og 
hjælp, alt efter omfanget af deres funktionsnedsættelse. Derfor bør notatet også nævne, at 



en manglende forudseenhed i forhold til udviklingen i antallet af borgere, der lovmæssigt 
har ret til hjælp og støtte, derfor kan føre til overskridelser af budgettet.!

! 3.! Notatets alternative model lægger alene stigningen fra 2013 til 2014 til grund for         
prognosen, hvilket forekommer mærkeligt, da en længere periode (for eksempel 2007 til 
2014) må antages at give et mere validt grundlag.!!

Det er Velfærdslistens opfattelse, at Randers Kommune i medfør af § 37a, stk. 2  i 
Retssikkerhedsloven (den siger: “Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, 
som har betydning for mennesker med handicap.”) burde have hørt Handicaprådet om sagen, og 
at forsømmelsen heraf er så alvorlig, at det bør føre til en udsættelse af sagen. Kommunens pligt til 
at høre Handicaprådet er efter Velfærdslistens opfattelse en garantiforskrift. Vi vil derfor overveje at 
indbringe sagen for Statsforvaltningen. !
 !
Det skal understreges, at der i ovenstående er anvendt et bredt handicapbegreb, der stemmer 
overens med det, der anvendes i FN’s Handicapkonvention og til dels i forvaltningens notat. 
Således er socialpsykiatrien og udsatte-området også omfattet heraf. !!


