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30. september 2020

Høringssvar til forslag på baggrund af ændringer til budgetrammen 2021
Bornholms Ældreråd har ikke væsentlige bemærkninger til det fremsendte forslag
vedr. ændringer i budgetrammen for 2021.
Ældrerådet skal dog fremføre at vores bemærkninger til såvel 1. som 2. runde vedrørende Reduktion af ekstra ernæringsmæssige tilbud på Rehabiliteringscenter, Sønderbo (fristevogn) kan være problematisk og bør genovervejes.
Dette ikke mindst set i lyset af, at besparelsen på 100.000 kr. er minimal i relation
til de ekstra 12. mio. kr., men af stor betydning for den borger, der er småt spisende.
Venlig hilsen

Erik A. Larsen
Formand
Bornholms Ældreråd
Svanekevej 60
3700 Rønne
www.brk.dk

Telefon: 5695 3180
Mobil: 3018 1937
Erik.A.Larsen@brk.dk

Bornholms Regionskommune

J.nr.: 1

Høringssvar fra Handicaprådet:
”Handicaprådet er tilfreds med, at der er afsat midler til DASK i både 2021 og 2022 – og at der
blev plads til både indkøb af ny minibus til Plejecenter Klippebo, sommerferieaktiviteter til
Psykiatri og Handicap og tilbagerulning af besparelse på diabetes. Omkring nye offentlige
toiletter, forudsætter Handicaprådet, at det bliver toiletter med handicapadgang. Endelig
noterer rådet med tilfredshed, at der er afsat midler til Gudhjem Svømmehals planer om at
udbygge med nyt varmtvandsbassin.”
I øvrigt henvises til særskilt høringssvar fra nedenstående grupper i Handicaprådet:
Bruger/pårørende børn og unge
Bruger/pårørende voksne
DH Bornholm brugere

Særskilt høringssvar fra grupper i Handicaprådet:
"Vi opfordrer fortsat til at droppe det planlagte loft på Kildebakken og i stedet
visitere efter behov, som man har gjort hidtil. Det giver ikke mening at lade de
svageste børn betale for at alle børn skal have et løft.
Brugerne i rådet er tilfreds med, at der er afsat midler til at Dask kan fortsætte i
skoleåret 21/22. – og at der blev plads til både indkøb af ny minibus til Plejecenter
Klippebo, sommerferieaktiviteter til Psykiatri og Handicap og tilbage rulning af
besparelse på diabetes. Omkring nye offentlige toiletter, forudsætter brugerne
i rådet, at det bliver toiletter med handicap adgang. Endelig noterer rådet med
tilfredshed, at der er afsat midler til Gudhjem Svømmehals planer om at udbygge
med nyt varmtvandsbassin.”

Bruger/pårørende børn og unge
Bruger/pårørende voksne
DH Bornholm brugere
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HovedMEDs bemærkninger til nye og ændrede forslag til budget 2021 efter ændring
af rammen
HovedMED har ikke yderligere bemærkninger til nye og ændrede forslag til budget 2021.

Venlig hilsen

HovedMED
Johannes Nilsson (formand) og Karina Randrup (næstformand)

Ejendomme og Drift
Sandemandsvej 1B 3700 Rønne

Kommunalbestyrelsen
Bornholms Regionskommune
Center for Ejendomme og Drift
+45 56 92 50 00
ed@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

29. september 2020

Bemærkninger fra CenterMED i Ejendomme og Drift til forslag som følge af ændring
til rammen for budget 2021
CenterMED i Ejendomme og Drift har følgende bemærkninger:
Vedr. NMU-A09:
CenterMED finder det positivt i forhold til strategi og øget fokus om øget turisme, at de offentlige toiletter
tilgodeses i forhold til det øgede behov.
Herudover har CenterMED ikke yderligere bemærkninger.

På vegne af MED-udvalget
Bjarne Sjelle Freund-Poulsen (formand) og Michael Birkebæk Lau (næstformand)
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Kommentering af forslag på baggrund af ændringer i budgetrammen 2021
Forslag på baggrund af ændringer i budgetrammen 2021 har været i skriftlig høring i CenterMED og der er
ingen supplerende bemærkninger fra Center for Job, Uddannelse og Rekruttering.

På vegne af CenterMED
Allan Westh
Formand

Mark Steger
Næstformand

Bemærkninger til nye budgetforslag
Til Kommunalbestyrelsen.
CenterMED for Natur, Miljø og Fritid har modtaget de nye budgetforslag i høring.
CenterMED ser positivt på, at der er tildelt yderligere midler til biodiversitetspuljen, men gør opmærksom
på, at det selvfølgelig fortsat vil være nødvendigt at anvende nogle af midlerne til administration.
På CenterMEDs vegne
Venlig hilsen
Louise Lyng Bojesen
Naturchef
Center for Natur, Miljø og Fritid
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
www.brk.dk
Bornholms Regionskommune

Telefon: 5692 2059
Mobil: 3018 1415
Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk

Kommentering af forslag på baggrund af ændringer til budgetrammen 2021
Center MED i center for Psykiatri og Handicap anerkender de afsatte midler til peer to peer projektet og til
sommeraktiviteter på psykiatri- og handicapområdet. Derudover er der ingen bemærkninger til
ændringsforslagene.
Venlig hilsen
Margrethe Vogt Thuesen
Psykiatri og handicapchef
Center for Psykiatri og Handicap
Ullasvej 17
3700 Rønne
www.brk.dk

Bornholms Regionskommune

Telefon: 5692 7802
Mobil: 2381 1729
Margrethe.Thuesen@brk.dk
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Bemærkninger fra CenterMED i Regional Udvikling, IT og Sekretariat til
nye og ændrede forslag til budget 2021 efter ændring af rammen
CenterMED i Regional Udvikling, IT og Sekretariat (RIS) har ikke yderligere bemærkninger til budget 2021
Venlig hilsen

CenterMED
Claus Munk (formand) og Nicolai Munk Pedersen (næstformand)

