Norddjurs Kommune

Den 9. september 2020

Høringssvar fra handicaprådet – Budget 2021-2024
Handicaprådet besluttede på sit møde den 9. september 2020, at DH’s medlemmer af
handicaprådet udarbejder et selvstændigt høringssvar til Budget 2021-2024.
DH’s medlemmer af handicaprådet har udarbejdet følgende høringssvar:
Handicaprådet finder det positivt, at Budget 2021-2024 tilgodeser mange af de områder,
handicaprådet har haft fokus på.
Handicaprådet påpeger, at i Budget 2019-2023 blev området beskåret med 3 mio. kr., men at
der nu kun tilbageføres 2 mio. kr.
Samtidig udtrykker handicaprådet bekymring for, hvad effektiviseringsbidraget vil medføre af
besparelser, da bostederne i kommunen allerede har effektiviseret meget. Handicaprådet kan
frygte, at yderligere effektiviseringer vil betyde nedskæring i antallet af personaletimer på
bostederne.
Normeringen på bostederne er grundlaget for, at såvel borgerne som personalet trives og har
en anstændig hverdag. Den nuværende meget stramme normering betyder, at personalet har
en meget travl hverdag og medvirker til en høj personalegennemstrømning og højt
sygefravær.
Handicaprådet erfarer ligeledes, at personalet på bostederne bruger mere og mere tid på
lovbestemt dokumentation og at dette tager tid fra de varme hænder.
Den stramme normering har stor negativ betydning for de borgere, som er afhængige af den
støtte, de modtager på bostederne. Handicaprådet anbefaler derfor, at der tilføres midler til
normeringen, så udhulingen fra budgettet 2019 tilbageføres.
Handicaprådet anerkender, at budgetforslaget i nogen grad tilgodeser de temaer, som
handicaprådet selv tidligere har fremført vedrørende ledsagelse.
 Ledsagelse til ferieafvikling for voksne handicappede tilføres midler, så der kan
tilgodeses flere individuelle ønsker
 Ledsagelse til borgere, der er i målgruppen for §81 tilføres 0,1 million kr.
Handicaprådet anbefaler samtidig, at kvalitetsstandarden ændres, så ledsagelse kan
søges på alle ugedage, også i weekender.
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Handicaprådet påpeger, at mange handicappede er afskåret fra de 15 timer, som §97
indebærer, og må nøjes med §85 ledsagelse. Denne særligt sårbare målgruppe er afhængig af,
om bostedet kan afse personaletimer til ledsagelse.
Handicaprådet er af den opfattelse, at der ikke er mulighed for at tilgodese individuelle behov
og ønsker i tilstrækkelig grad, herunder til individuel ledsagelse. Handicaprådet erfarer, at
ledsagelse kan ske i grupper, men ikke individuelt. Aftaleholderne kan derfor tvinges til at
nægte ledsagelse, hvilket er urimeligt for såvel aftaleholder, kontaktpædagoger og borgerne.
Dette finder handicaprådet stærkt problematisk. Dels tilsidesætter man dermed kommunens
egen handicappolitik og dels er den manglende ledsagelse til borgere uden §97 ledsagelse i
strid med serviceloven. Lovgivningen siger, at man skal kunne deltage i aktiviteter udenfor
bostedet.
Loven kræver ydermere, at kommunen foretager en konkret og individuel vurdering af
borgerens behov for socialpædagogiske bistand, herunder individuel ledsagelse uden for
bostedet. Ledsagelse kan ikke nægtes af økonomiske årsager, hvis der er rimelige behov.
Handicaprådet håber derfor, at dette område prioriteres i Budget 2021-2024.
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