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Sommeren går på hæld, og Lev håber, at alle har 
haft en god sommer.

Efteråret byder på mange aktiviteter lokalt, som 
vi håber, at I alle vil bakke op om. Det er gode so-
ciale arrangementer, hvor du/I har mulighed for 
at møde venner og skabe nye venskaber.

En helt anden ting, der kommer til at præge 
efteråret, er valget til byråd og regionalråd. 

Det er her fundamentet til de kommende års 
aktiviteter skabes og ikke mindst i hvilken retning, 
udviklingen sker på bl.a. vores område.

Vi har derfor valgt at dedikere dette blad til 
det kommende valg og give de enkelte partier 
mulighed for at give deres bud på en udvikling.

Vi ønsker at give borgere med udviklingshandi-
cap og deres familier mulighed for at få informa-
tion om, hvad der rører sig politisk i lokalområdet. 
Det giver samtidig en god mulighed for at gå i 
dialog med politikerne på de valgmøder, som Lev 
planlægger i efteråret.

Der håber vi, at så mange som muligt møder 
op, så vi kan påvirke politikerne i en positiv ret-
ning til gavn for vore medborgere med udvik-
lingshandicap. 

Redaktøren skriver

Lev
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon 36 35 96 96
Telefax 36 35 96 97
Mandag-torsdag 
kl. 9.00-16.00
(telefonerne er lukket ml. 12-13)
Fredag kl. 9.00-13.00
www.lev.dk

Levs rådgivningstjeneste
Telefon 80 38 08 88
(Lev betaler samtalen)
Mandag-onsdag 
kl. 10.00-12.00

Levs aftentelefon
Telefon 28 51 52 52

Udviklingshæmmedes
LandsForbund (ULF)
Tlf. 75 72 46 88 
Fax 75 72 46 33
E-mail: ulf@ulf.dk
www.ulf.dk

Deadline til næste blad
5. november 2021
Indlæg fremsendes til 
redaktør Erik Ancker
e-mail: erikancker@hotmail.com

Sats og tryk
Intryk ApS • Tlf. 70 21 10 00
www.intryk.dk

A N N O N C E S A L G :
Rosengrenen ApS
Hovedgaden 8, 8670 Låsby
Telefon 8695 1566
kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00
Mail: info@rosengrenen.dk
hvortil alle spørgsmål vedr.
annoncer bedes rettet.

Efterårets valg

KV ’21 – Vælgermøde
Den 26. oktober 2021 kl. 18.00

Sommerferien er slut, og valgkampen har kørt 
blandt politikerne i et godt stykke tid.

I Danske Handicaporganisationer Vejle har vi også 
valgt, at efteråret skal stå i valgkampens tegn, og vi 
er så heldige, at Vejle Amts Folkeblad vil hjælpe os 
med vores vælgermøde til oktober!
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Halbal er støttet af       og  spillehalsmidlerne fra   
 

 
 

Du inviteres til halbal med god mad, hyggeligt 
samvær og dans 

fredag den 5. november 2021 kl. 18 – 23 
i Ikærhallen, Torvegade 75, 7323 Give. 
Musikken leveres af Klaus og Servants. 
 

 

Vi glæder os til at se dig til en hyggelig aften i godt 
selskab. 

Hilsen fra Lev Vejle 
 

 

PRAKTISKE 
OPLYSNINGER: 

 

Pris 250 kr. og ledsagere 
med ledsagerkort halv 

pris. 

 
Maden er buffet og 

dessert. Drikkevarer kan 
købes til rimelige priser 

 
    Har du brug for 

transport til Give, er der 
en gratis bus fra 

Papirfabrikken, Gulkrog, 
7100 Vejle med afgang 

kl. 17.15. 

 

Billetsalget starter 
den 1. august 2021 
Køb af billetter sker ved 
indbetaling af pris for 
deltagelse til LEV Vejle 
på:  
Bank reg. nr. 5323, konto 
0000314150 eller  
MobilePay 216822 
senest den 15. oktober 
2021. 
NB: Husk navn, adresse, 
antal deltagere og evt. 
tilmelding til buskørsel 
på din indbetaling. 

 

 

  

Billetsalget til årets 
 halbal er skudt i gang.

Der er kun 300  billetter, 
så det gælder om at 

være hurtig ude.
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Af Erik Ancker

Der er ikke de store forskelle i de tilbud, 
som kommunerne tilbyder mennesker 
med udviklingshandicap. De generelle 
forhold på tværs af kommunerne kan 
umiddelbart sammenlignes, og selv om 
det er Lev Vejle, der har taget kontakt 
til de politiske partier, der er i Vejle By-
råd, så er indholdet i de politiske partiers 
holdninger og synspunkter antagelig de 
samme i de øvrige byråd i området.

Lev Vejle ønsker med sin henvendelse 
til de enkelte politiske partier, at vores 
målgrupper og medlemmer får mulig-
hed for at blive bekendt med partiernes 
syn på og holdninger til det specialise-
rede socialområde, herunder forholdene 
for mennesker med udviklingshandicap, 
op til de kommende valg den 16. novem-
ber 2021.

Tilbagemeldingerne fra de enkelte 
partier er samtidig et godt afsæt til de 
3-4 valgmøder på kommunens beskæf-
tigelses-/aktivitets- og væresteder, som 
Lev Vejle vil være medarrangører til. Her 
får borgerne og deres pårørende mulig-
hed for at stille uddybende spørgsmål til 
politikerne og mulighed for at indgå i en 
dialog om de problemstillinger, der er på 
handicapområdet.

Lev Vejle har stillet følgende spørgsmål 
til de politiske partier:

De åbne ”fristilsspørgsmål”:
1.  Hvilke ting vil du lægge vægt på, hvis 

du skal være med til at sikre borgere 
med udviklingshandicap et godt og 
indholdsrigt liv?

2.  Hvor ser du udfordringerne på han-
dicapområdet, og hvad er dit bud på 
nogle gode løsninger for de berørte 
borgere?

3.  Borgere med udviklingshandicap har 
en markant overdødelighed på grund 
af deres livsstil. Det gælder både de der 
bor alene og på bostederne. Hvordan 
vil du sikre bedre sundhed, trivsel og 
velvære for disse borgere?

4.  Hvad vægter du mest i visitationen 
af støtte: Økonomi eller kvalitet i ind-
satsen?

5.  Hvad er årsagen til, at Vejle  Kommune 
bruger langt færre penge på handicap-
området end de fleste andre kommu-
ner (herunder nabokommunerne)?

De 3 hurtige ja/nej-svar:
A.  Er du tilfreds med den kommunale 

indsats på handicap- og psykiatriom-
rådet?

B.  Er det primært økonomien, der styrer 
det specialiserede socialområde?

C.  Er der behov for større faglighed på 
handicapområdet?

Ikke alle 7 partier i byrådet har valgt at 
svare, men på de næste sider kan du 
læse de svar/indlæg, der er modtaget.

Der er valg til kommunalbestyrelser og 
regionalråd her i efteråret, og der er der-
for god mening i at sætte fokus på de 
enkelte politiske partiers syn på og hold-
ning til forholdene for vore medborgere 
med udviklingshandicap.



8 LEV I  TREKANTOMRÅDET

Dansk Folkeparti mener, at det er det 
offentliges fornemste opgave at sørge for, 
at ingen borger lades uforskyldt i stikken. 
Indsatsen for at forbedre forholdene for 
fysisk, psykisk, socialt udsatte og truede 
personer skal derfor forstærkes. Det skal 
ske dels gennem et omfattende netværk 
af forebyggende og behandlende sociale 
foranstaltninger, herunder revalidering, 
psykologisk og psykiatrisk bistand, dels 
ved at disse grupper i det omfang, de ikke 
er i stand til at varetage et almindeligt 
arbejde, tildeles offentlige ydelser på et 
rimeligt niveau, der muliggør, at udsatte 
grupper ikke i tilslutning til deres proble-
mer skal bekymre sig om manglende 
økonomisk formåen.

Dansk Folkeparti ønsker et rummeligt 
arbejdsmarked, således at personer med 
nedsat arbejdsevne, ved hjælp af de nød-
vendige støtteforanstaltninger og hjæl-
pemidler kan klare et fleksjob eller andre 
former for jobtilbud, og dermed kan blive 
helt eller delvist selvforsørgende. Men det 
skal ske uden pres fra de kommunale 
sagsbehandlere, og det bør tilstræbes, 
at forløb i virksomheder rent faktisk også 
fører til et job, der er tilpasset den enkel-
tes muligheder.

Handicappede har krav på et værdigt 
og trygt liv – både i økonomisk og men-
neskelig henseende. Handicappede skal 
i størst muligt omfang sidestilles med 
personer uden handicap. Det gælder 
f.eks. i forhold til uddannelse, bolig og 
arbejdsmarked. Sidstnævnte forudsæt-
ter naturligvis, at den handicappede selv 
har lyst til at indgå på arbejdsmarkedet.

 Handicappede skal have krav på et 
uddannelsestilbud, der er tilpasset den 
pågældende. Det samme gælder i for-
hold til boliger. Arbejdsmarkedets parter 
bør i størst muligt omfang arbejde for at 
skabe plads til handicappede medarbej-
dere på virksomhederne.

 Et handicap kan undertiden være en 
stor belastning i hverdagen. De merud-
gifter, som et handicap medfører, skal 
kompenseres fuldt ud fra det offentli-
ges side.

 Familier, hvor forældrene eller bør-
nene er handicappede, skal sikres den 
nødvendige hjælp og støtte. Yngre han-
dicappede skal have krav på et egnet 
botilbud blandt jævnaldrende.

 At en handicappet når folkepensions-
alderen medfører ikke, at handicappet 
forsvinder. Derfor skal handicappede 
også efter, at folkepensionsalderen er 

Dansk Folkeparti
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nået, modtage de samme handicapkom-
penserende ydelser som hidtil.

Dansk Folkeparti i Vejle er meget tilfreds 
med, at voksenområdet i indeværende 
byrådsperiode, er blevet tilført over 40 
mio. kr. ekstra, dvs. ud over alm. løn- og 
prisstigninger, men Dansk Folkeparti i 
Vejle Byråd er samtidig bevidst om, at 
det specialiserede socialområde fortsat er 
under pres, og vi vil gå til de kommende 
budgetforhandlinger med ønsket om 
tilførsel af yderligere ekstra midler.  

Dansk Folkeparti i Vejle ønsker, og vil i 
Byrådet arbejde for at fagligheden styr-
kes i form af nærværende og synlig le-
delse, således at medarbejdere, der bliver 
udfordret, hurtigt kan få støtte og vejled-
ning fra en kompetent leder og arbejde 
for tilførsel af de nødvendige yderligere 
midler. Der er mange steder travlt i hver-
dagen, og Dansk Folkeparti ser også be-
hovet for flere varme hænder.

Der skal sikres gode sociale fællesska-
ber, så borgerne ikke bliver ensomme. 
Der sker ofte for lidt i hverdagen, der skal i 
sammenhæng med dette, afsættes mid-
ler til aktiviteter, så borgere med særlige 
behov sammen kommer ud og oplever 

andet end hverdagen. Aktiviteterne kan f. 
eks. være i form af oplevelsesture. Der er 
behov for, at handicappede med dårlig 
livsstil og/eller overvægt skal tilbydes fy-
siske aktiviteter, gerne i fællesskab med 
andre, således at fællesskabet kan bi-
drage til motivation.

Dansk Folkeparti er meget bevidst om, 
at økonomi og kvalitet ikke kan skilles 
ad, men også at der ikke nødvendigvis 
er en direkte sammenhæng. Kvaliteten 
på handicapområdet skal være god og 
anstændig. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti 
i Vejle arbejde for, at der er tilstrækkelige 
midler afsat til området.

Sluttelig er vi bedt om hurtige
ja/nej-svar:
1.  Er du tilfreds med den kommunale 

indsats på handicap- og psykiatriom-
rådet? NEJ

2.  Er det primært økonomien, der styrer 
det specialiserede socialområde? JA

3.  Er der behov for større faglighed på 
handicapområdet? JA
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Alle skal sikres værdig støtte og udvik-
lingsmuligheder. For Radikale Venstre 
er det afgørende, at alle borgere uanset 
forudsætninger tilbydes en god service fra 
kommunen. Det indebærer, at alle grup-
per af borgere skal have mulighed for at 
blive hørt i de beslutninger, der træffes om-
kring deres vilkår. Vi kæmper derfor for, at 
borgere aktivt inddrages i de beslutninger, 
der træffes omkring deres forhold og vilkår.

Vi lægger vægt på, at sårbare grup-
per, handicappede og ældre medborgere 
skal sikres en værdig støtte. Vi ønsker, 
at borgere uanset forudsætninger får 
mulighed for at sætte præg på deres liv 
og støttes på en sådan måde, at de har 
muligheder for at udvikle sig og for at leve 
et indholdsrigt liv på egne præmisser.

Plads til alle
Radikale Venstre vil øge lighed og 
fremme den enkelte borgers værdighed. 
Der er plads til alle uanset seksualitet, 
etnicitet, religion, handicap, psykiske ud-
fordringer m.m., og alle skal værdsættes 
med, hvad de måtte have mulighed for 
at tilbyde fællesskabet.  

Det omfatter børn og unges vilkår fra 
fødslen og før fødslen, hvor de med sær-
lige behov får en støtte, der udligner eller 

reducerer deres eventuelle manglende 
sociale, mentale eller fysiske udfordrin-
ger. Samme princip gør sig gældende 
for såvel voksne som ældre medborgere. 
Negativ social arv skal mindskes, bl.a. 
med bedre normeringer ude på institu-
tionerne og skolerne.  

En god kommune er en kommune, der 
er sit sociale ansvar bevidst. Derfor skal 
indsatsen rettes mod og forbedres for 
de borgere, der virkelig er svagt stillede. 

Udsatte børn 
Desværre er der børn og unge, som svig-
tes af deres forældre. I disse tilfælde er 
det samfundets opgave at sætte ind så 
tidligt og så omfattende som muligt for 
at give børnene en tryg tilværelse i eller 
uden for hjemmets rammer.

Handicappede skal have ligestilling
Radikale Venstre vil ligestille mennesker 
med fysiske-, psykiske- eller mentale han-
dicap med alle andre borgere. Den en-
kelte borger skal kompenseres for sine 
begrænsninger i det omfang, at det er 
muligt og passende for at kunne leve 
et godt og værdigt liv. Fysisk og psykisk 
handicappede, sindslidende og misbru-
gere har Radikale Venstres bevågenhed. 

Radikale Venstre

➧
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Hvad enten det drejer sig om økonomi, 
botilbud, mulighed for at deltage i un-
dervisning eller andre aktiviteter, så vil 
vi sikre, at ingen lades alene eller opgi-
ves. Overalt skal personalet, der arbejder 
med udfordrende grupper, kunne tilgå 
efteruddannelse og supervision. 

Ældre 
Radikale Venstre vil arbejde for, at vi får 
en værdig ældre- og hjemmepleje. Vi 
arbejder for at udvikle Vejle Kommunes 
tilbud for en sund, tryg og meningsfuld 
tredje alder. Det vil omfatte udvikling af 
boligområdet med ældreboliger, der er 
tidssvarende og tager hensyn til såvel 
fysiske-, sociale- og mentale behov.

Mennesker kommer før penge
For Radikale Venstre er det afgørende, at 
vi sørger for, at kommunen har en robust 
økonomi. Historien viser, at hvis først en 
kommune fattes penge, så rammer det 
ofte de svageste borgere først. Derfor er 

en sund økonomi forudsætningen for, at 
vi kan sikre gode vilkår omkring udsatte 
borgere. Vejle Kommune har en sund 
økonomi, og derfor kan vi også investere 
mere i gode tilbud til børn, udsatte og 
handicappede, end vi gør i dag.

Obligatoriske ja/nej-svar:
1.  Er du tilfreds med den kommunale 

indsats på handicap- og psykiatri-
området? NEJ

2.  Er det primært økonomien, der styrer 
det specialiserede socialområde? NEJ

3.  Er der behov for større faglighed på 
handicapområdet? JA

På vegne af radikale Venstre Torben Elsig, 
Formand for Børne- og familieudvalget.

De Rare Olympiske Lege i Vejle
De Rare Olympiske Lege afholdes den 10. september 2021.

I 2021 bliver de Rare Olympiske Lege af-
holdt på egne arenaer. Det vil sige, at 
bostederne og de beskyttede værkste-
der afvikler de specifikt tilpassede disci  - 
pliner i trygge og kendte omgivelser. 
Disciplinerne kan f.eks. være gang, løb, 
støvlekast, løb, boccia eller kartoffelkast.

Legene er for alle Vejles borgere med 
diagnoser som f.eks. udviklingshandicap, 
ADHD og autisme.

Yderligere oplysninger findes på 
www.rol.vejle.dk
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Mennesker før penge. Der er i mange år 
ikke blevet tilført nok penge på handicap-
området i Vejle Kommune, og det betyder, 
at mange ikke får nok hjælp. Vi har rigtig 
mange dygtige medarbejdere, som gør 
alt, hvad de kan, men der er ikke altid tid 
nok. Der skal også være tid til en snak eller 
lidt ekstra hjælp på en dag, hvor der lige er 
brug for det. Derfor vil SF fortsat kæmpe 
for, at der ikke sker flere besparelser. 

Den rette hjælp
Der er rigtig mange udfordringer på han-
dicapområdet, og det skal vi gøre noget 
ved. Det er ikke rimeligt, at der skal kæm-
pes så meget for at få den rette hjælp. 

SF arbejder fortsat for, at det aldrig må 
være penge, der afgør om mennesker får 
den rette hjælp. Vi tror på, at mennesker 
får det bedste liv, når vi selv er med til at 
bestemme, hvordan vi vil leve, og når vi 
får den hjælp, der nogle gange er brug 
for. Det handler om lige muligheder og 
livskvalitet. 

Det er umuligt bare at trække en fæl-
les løsning ned over hovedet på folk. Men-
nesker er forskellige, uanset om man har 
et handicap eller ej. Derfor skal vi altid 
kigge på, hvad det er for et menneske, 
og hvad netop den person har brug for.  

Lige muligheder
SF’s grundværdi er, at alle mennesker er 
lige meget værd og skal have lige mu-
ligheder. Det er grundlaget for alt, hvad 
vi gør, og skal bidrage til et mere lige og 
retfærdigt samfund. 

Der er fortsat et stort behov for at til-
passe de kommunale serviceydelser ef-
ter borgernes behov. Det sker slet ikke 
nok i dag, mange føler ikke, at de får den 
rette hjælp. Mange pårørende knokler for 
at gøre det bedste, de kan, for dem de 
holder af. Dygtige medarbejdere kæm-
per for at få det til at hænge sammen 
og yde en ordentlig hjælp og støtte. Vi 
bliver nødt til at bruge flere penge på 
handicapområdet, hvis vi skal sikre en 
ordentlig hjælp i fremtiden. 

Der er fortsat et stort behov for at til-
passe hjælpen efter behov og ønsker. 
Tilbuddene skal være tilstrækkelige og 
tilpasses den enkeltes behov. Det skal 
også være muligt at komme rundt i en 
kørestol, og det skal være muligt at leve 
et godt liv med oplevelser og livskvalitet 
– uanset udfordringer. 

SF kæmper bl.a. for: 
•  Mulighed for at deltage i aktiviteter, so-

ciale arrangementer og beskæftigelse. 

Socialistisk Folkeparti

➧
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Også med støtte eller ledsagelse hvis 
det er nødvendigt.

•  Der skal sikres tilstrækkelige aflast-
ningstilbud til familier med handicap-
pede børn. Brugerindflydelsen på han-
dicapområdet skal sikres, bl.a. ved at 
nedsætte bruger og pårørenderåd på 
alle kommunens institutioner.

•  Flere medarbejdere. Der skal fastholdes 
et fagligt højt niveau hos de ansatte 
gennem god adgang til efteruddan-
nelse, tilstrækkelige medarbejdere 
samt opretholdelse af faglige netværk.

•  Der skal tilbydes en kvalificeret rådgiv-
ning til forældre med børn med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, til 
barnet, den unge og voksne selv og til 
samarbejdspartnere inden for området. 

•  Hjælpen skal altid tilpasses det, der er 
brug for. Mennesker er forskellige og 
har forskellige behov. Fokus skal altid 
være på livskvalitet og ikke på penge. 

De obligatoriske hurtige ja/nej-svar:
1.  Er du tilfreds med den kommunale 

indsats på handicap- og psykiatriom-
rådet? Nej

2.  Er det primært økonomien, der styrer 
det specialiserede socialområde? Ja

3.  Er der behov for større faglighed på 
handicapområdet? Ja

På vegne af SF Lone Myrhøj, 
spidskandidat for SF
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Der er ingen tvivl om, at der var stor skuf-
felse over den manglende prioritering 
af det specialiserede socialområde i de 
rammer, Kommunernes Landsforening 
og regeringen aftalte, for den kommu-
nale økonomi i 2022.

Der var skabt en berettiget forvent-
ning både hos os som politikere og hos 
interesseorganisationerne om et mar-
kant og mærkbart løft til området, men 
desværre begrænsede ”det mærkbare 
løft” sig alene til at imødekomme den 
demografiske udvikling.

Men vi lokale socialdemokrater lader 
os ikke stoppe af landspolitiske bump 
på vejen. Vi er drevet af, at alle borgere 
i vores kommune skal have lige mulig-
heder. Hvis vi skal lykkes med den mål-
sætning, kræver det mod til at behandle 
borgerne forskelligt. ”One size fits all”-
løsningerne findes ikke, når vi taler om 
mennesker. Det handler kort sagt om 
at tage udgangspunkt i den enkelte, og 
at have modet til denne prioritering. Vi 
ved godt, at løsningen ikke altid er flere 
penge, men det vil være naivt ikke at se 

i øjnene, at det nødvendige løft i service-
niveauet koster penge. 

Vi har i den forestående valgkamp 
valgt at have fokus på ”Værdig Velfærd”. 
Det gælder naturligvis for alle borgere i 
hele kommunen.

Vejle Kommune har en yderst robust 
økonomi. Den er opnået ved at lave nød-
vendige tilpasninger i krisetider. 

Men tilpasninger i økonomien skal 
gælde begge veje. Vi har råd til at øge 
serviceniveauet i Vejle Kommune uden 
at sætte økonomien over styr. Faktisk 
begår vi en kæmpe fejl, hvis vi ikke sna-
rest muligt begynder at investere en del 
af de mange opsparede millioner i vores 
borgere.

Vi skal have styr på, hvorfor borgere 
med et udviklingshandicap har en mar-
kant overdødelighed på grund af deres 
livsstil end andre grupper af befolkningen.

En formuende kommune som Vejle 
bør kunne have større fokus på kvaliteten, 
frem for altid og ensidigt på økonomien. 

Vi har i alt for mange år haft fokus på at 
gøre tingene så billigt som muligt. Vi so-

Socialdemokratiet
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cialdemokrater kan ikke love, at alt kom-
mer til ”at flyde i mælk og honning”. Men 
vi kan love at vi flytter fokus fra ”billigst 
muligt” til ”bedst til prisen.”

Lige nu står både lokale kommunale 
budgetforhandlinger samt et byrådsvalg 
for døren. Vi vil fastholde vores fokus på 
at bringe fagligheden mere i spil. Det 
specialiserede område, ja det ligger jo 
ligesom i ordet, kræver specialister.

Vi lokale socialdemokrater tør godt 
stille os i spidsen for en bevægelse i ret-
ning mod at lytte mere til dem, der har 
udfordringerne tæt på kroppen. Dette 
arbejde er slet ikke så vanskeligt, da om-
rådet er rigtig godt organiseret, blandt 
andet i foreninger som jeres Lev.

De obligatoriske hurtige ja/nej-svar:
1.  Er du tilfreds med den kommunale 

indsats på handicap- og psykiatriom-
rådet?

Helt generelt er vi ikke tilfredse med det 
generelle serviceniveau, vi tilbyder bor-
gerne i vores kommune. Mange områder 
trænger til et løft, så der vil blive brug for 
hårde prioriteringer, også når vi forhå-
bentlig kommer til at sidde for borden-
den fra årsskiftet. Det med ”kontraktpo-

litik” er ikke noget, vi bruger hos os, men 
vi har et klart mål om, at indsatsen på 
handicap- og psykiatriområdet bliver et 
at de områder, vi vil prioritere højt.

2.  Er det primært økonomien, der styrer 
det specialiserede socialområde?

Det er primært økonomien, der styrer 
hele vores kommune. Og det er helt klart 
her, at den største ændring vil kunne 
mærkes ved et systemskifte i Vejle Kom-
mune. Man skal naturligvis have styr på 
økonomien, og udgifterne må ikke løbe 
løbsk. Men i stedet for at lade økono-
mien styre alting, vil vi bruge den gode 
økonomi, vi har i kommunen, til at styre 
udviklingen. Det handler om at investere 
klogt, men offensivt i vore borgeres triv-
sel. Ikke fordi det umiddelbart lyder som 
valgflæsk, men simpelthen fordi det er 
godt købmandsskab.

3.  Er der behov for større faglighed på 
handicapområdet? JA. 

Mindre snak – mere handling!

På vegne af Socialdemokratiet 
Martin Sikær, borgmesterkandidat
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Det står mig meget nært, at borgere 
med udviklingshandicap får den hjælp 
og støtte, der skal til, for at man kan have 
en god livskvalitet og et værdigt liv som 
giver mening og glæde for den enkelte. 

For at dette kan lykkes, skal der sæt-
tes en hurtig og langsigtet indsats ind, 
som er afstemt borgerens behov. Det er 
vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med 
borgeren. Vi er ikke ens og skal hjælpes 
og støttes forskelligt ud fra de ønsker og 
behov, vi har. Det er derfor vigtigt, at vi 
kender hinanden og kan være trygge i, 
at der er hjælp at hente, når der er brug 
for det, så vi sammen kan finde ud af, 
hvad der skal til, for at borgere med ud-
viklingshandicap får et godt liv, så der 
også er overskud til aktiviteter, familie 
og vennerne. Dette kan kun lade sig gøre 
ved, at der skal være kvalitet i den hjælp, 
der gives, og der er den tid, der skal til, 
for at dette kan lykkes.

Dette kræver en robust økonomi, som 
vi endnu engang skal ind og kæmpe for 
til efterårets budgetforhandlinger. 

 Vi har gode og spændende sociale 
samværstilbud med mange aktiviteter, 
hvor alle skal føle sig velkomne. De er 
kontaktled mellem borgeren og Vejle 
Kommune. Det er vigtigt, at man føler 
medindflydelse og bliver hørt. For at få 
et sundt liv med aktiviteter og sund kost 
sker der mange ting på det enkelte bo-

sted. Bor man alene, er det vigtigt, at der 
er støtte og motivation til at få en sund og 
nærende kost og mulighed for at deltage 
i fysiske aktiviteter.

Corona er og har været en svær tid 
for de mest udsatte og rammer des-
værre også borgere med handicap. Der 
er kommet flere penge til aktiviteter, 
men mange føler sig ladt alene, og det 
kan være svært at komme i gang med 
en hverdag igen. Her ved jeg, de mange 
fantastiske frivillige og dygtige medarbej-
dere gør en helt særlig indsats i at moti-
vere borgere til at være med i et fælles-
skab, så ingen bliver glemt. Stor tak til jer.

 Jeg har set frem til et økonomisk løft 
af Handicap- og Psykiatriområdet efter 
regeringens og KL’s budgetforhandlin-
ger. Jeg mener, kommunerne i flere år 
har været underfinancieret. Flere borgere 
har brug for hjælp og støtte, og flere har 
brug for mere specialiseret hjælp. Dette 
kræver opkvalificering og uddannelse af 
vores dygtige medarbejdere, så de føler 
sig klædt på til opgaven, og også kan 
glæde sig over at arbejde indenfor han-
dicapområdet, fordi der er tiden til det.

Der er desværre ikke kommet flere 
penge til handicapområdet, så nu er det 
op til regionerne og kommunerne selv 
at løse de udfordringer, der er og kom-
mer. Der ligger derfor nu et stort ansvar 
foran os i at løse denne opgave. Jeg vil 
arbejde hårdt – sammen med mine po-
litiske kollegaer – ved de kommende for-
handlinger i Region Syddanmark og Vejle 
Kommune, for at handicapområdet ikke 
bliver overset.

På vegne af Venstre 
Gitte Frederiksen, formand 
for Voksenudvalget

Venstre
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Af Marianne Bøgelund Dam 

Forståelsespapiret fra regeringsforhand-
lingerne har overskriften ”En retfærdig 
retning for Danmark”. Notatet har stor 
fokus på, at velfærden skal styrkes, og 
den stigende ulighed skal bekæmpes, 
og der er ligefrem et afsnit i forståel-
sespapiret omkring, at regeringen vil 
forbedre mulighederne for mennesker 
med handicap.

Der blev lagt op til kvalitet og retssik-
kerhed i tilbuddene til mennesker med 
handicap og funktionsnedsættelse, og 
indsatsen skulle være præget af høj fag-
lighed og den nødvendige specialisering.

Og vi glædede os... Vi fik også en mi-
nister i form af Astrid Kragh, som flere 
gange har sagt, at det ikke er penge, som 
skal afgøre, om en borger med handicap 
får den hjælp, som man har brug for. 

Således havde regeringen lagt op til, 
at det specialiserede socialområde skulle 
have et løft, og KL (Kommunernes Lands-
forening) med den socialdemokratiske 
Jacob Bundsgaard i spidsen havde i år 
lagt op til, at der skulle findes 5,5 milli-
arder over en 3-årig periode til området.

Det var derfor et chok, at der blev ind-
gået en aftale uden en eneste ny krone til 
området. Der blev ikke engang plads til 
at indarbejde penge for at kompensere 
for den demografiske udvikling inden for 

det specialiserede område, som der alle-
rede tages højde for inden for andre vel-
færdsområder som f.eks. børn og ældre.

Aftalen mellem regeringen og KL in-
debærer, at kommunerne skal arbejde 
for, at den fortsatte udvikling af det spe-
cialiserede socialområde sker indenfor 
den afsatte ramme. Det betyder reelt 
besparelser, når den uændrede ramme 
skal fordeles til flere borgere, og vi får 
således et fald i stedet for et løft.

For 1½ år siden var der stor debat om-
kring kommunernes anvendelse af pro-
visionslønnede konsulenter, som skulle 
finde besparelser på handicapområdet. 
Astrid Kragh ville bl.a. have en redegø-
relse fra samtlige kommuner om deres 
anvendelser af konsulenter. I Vejle Kom-
mune var der også brugt konsulenter, 
men man valgte at stoppe anvendelsen 
af disse bl.a. efter opfordring fra ministe-
ren/regeringen.

Det er derfor overraskende, at der i 
aftalen står, at der skal nedsættes et eks-
pertudvalg med inddragelse af faglige 
eksperter og forskningsmiljøer på social-
området, som skal give anbefalinger til, 
hvordan man kan sikre en bæredygtig 
faglig og økonomisk udvikling på social-

I lovede os et løft – men I 
har smidt os i en grøft
Forventningerne til regeringen og KL’s økonomiaftale for 
2022 var store…
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området. Desværre kan man igen kun 
frygte, at det giver et yderligere pres på 
området og således også på mennesker 
med udviklingshandicap.

Der er heldigvis mange pårørende, 
som har kræfter og ressourcer til at 
hjælpe sine familiemedlemmer. Men der 
er også rigtige mange borgere inden for 
området, der ikke er i samme gunstige 
situation. 

Det specialiserede socialområde er al-
lerede meget presset i den kommunale 
økonomi. Alt for ofte træffes der beslut-
ninger på kanten af reglerne i Service-
loven. Et stort antal afgørelser ankes til 
Ankestyrelsen, hvor omkring halvdelen 
sendes tilbage til kommunerne med krav 
om ændringer.

Omgørelsesandelen er alt for høj, og 
desværre er virkeligheden endnu værre. 
Det kræver ressourcer at klage/anke, 
og derfor er der et stort mørketal, som 
dækker over forkerte afgørelser, som der 
aldrig bliver anket over og derved ikke 
bliver synlige. Det er nedslående mht. 
retssikkerheden og lever ikke op til, hvad 
vi forventer og forlanger af et fair og ret-
færdigt velfærdssamfund – og tillige i 
direkte modstrid med målsætningen i 
forståelsespapiret.

Måske har I også fulgt andres reaktio-
ner på regeringens aftale med KL; f.eks. 
de landsdækkende demonstrationer, der 
blev afholdt d. 24. juni netop under paro-
len ” I lovede os et løft – men I har smidt 
os i en grøft” og Danske Handicaporgani-
sationers (DH) formand Thorkild Olesens 
afbud til KL’s social- og sundhedsmøde 
i Aalborg, der var en forståelig og stærk 
protest mod aftalens syn på mennesker 
med handicap. Jeg håber ikke, at han 
har ret i sine udtalelser om, at aftalen 
slog alle håb ihjel. 

Kommunalpolitikerne er sammen 
med handicaporganisationerne nødsa-
get til at kæmpe videre og bruge den 
igangværende evaluering af handicap-
området som afsæt til en ambitiøs reform 
på handicapområdet. Vi håber, at rege-
ringen erkender den fatale fejlprioritering 
og sammen med støttepartierne afsætter 
penge på finansloven til en sådan reform.

Her og nu betyder det, at det er Byrå-
det i Vejle, der har ansvar for at sikre en 
målrettet styring og prioritering af om-
råder inden for lovgivningens rammer.

Så kære politikere, I må i arbejdstøjet 
og påtage jer ansvaret for i fællesskab at 
finde anstændige og holdbare løsninger 
ved efterårets budgetforhandlinger.

Lev Kolding Kommunekreds holder ge-
neralforsamling den 5. oktober kl. 18.00 
på KUC, Ågade 27, Kolding.

Af hensyn til spisningen bedes tilmelding 
sendt til Leif@Leifvarbergconsult.dk 
senest 25. september.

Generalforsamling
Program:

18.00 – 18.30 Vi serverer en sandwich.
18.30 – 20.00 Spændende foredrag.
20.00 – 21.00 Generalforsamling for LEV-
medlemmer (andre må gerne deltage, 
men kun som lyttere).
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