Høringssvar vedrørende budgetskitse til budgetaftalen for 2021-2024
Administrationen ved socialområdet har læst budgetskitsen for budget 2021-2024, som overordnet set indeholder mange positive takter.
Godt med investering i bedre forebyggelse
Vi finder det positivt, at der investeres i den tidlige og forebyggende indsats i almenområdet.
Det vil forhåbentlig kunne bidrage til, at problemudviklingen hos flere børn og unge bremses, før
der bliver behov for de specialiserede tilbud, der findes på socialområdet. Samtidig er det vigtigt at sikre, at socialområdet til stadighed har de rammer, der skal til for at støtte de børn,
unge og familier, der har behov for mere specialiserede tilbud.
Der er en bekymring for, at mængdereguleringen, der følger af et faldende børnetal, neutraliserer de positive effekter af de midler, som tildeles området. Samme bekymring gælder i forhold
til de tidligere besluttede rammebesparelser, bl.a. i UngNorddjurs.
Invester i tværgående samarbejde
Vi er på de forskellige fag- og forvaltningsområder gensidigt afhængige af hinanden i forhold til
at løse vores kerneopgave for og med borgerne. Det er vigtigt, at der fortsat investeres i at udvikle det tværgående samarbejde om de børn, unge, familier og andre borgere, der har brug for
støtte fra flere instanser. Dette kunne for eksempel være et emne for den nye pulje til strategiske emner, som indgår i budgetskitsen.
Opnormeringer i bostøtte og botilbud
I budgetskitsen afsættes 13,5 mio. kr. til bedre velfærd til ældre og borgere med handicap. Idet
midlerne udmøntes konkret af voksen- og plejeudvalget, er det pt. uklart, hvordan fordelingen
og dermed også effekten for borgerne vil blive. Vi glæder os dog over, at budgetskitsen gennem
forslaget om en opnormering i bostøtten og på bosteder anerkender de udfordringer, der er og
har været i forhold til tidligere besparelser på voksenhandicap- og psykiatriområdet.
Vi anbefaler, at man i forbindelse med den konkrete udmøntning sørger for at involvere borgere
og medarbejdere.
Aflastningspladser
Det glæder os, at voksen- og plejeudvalget undersøger muligheden for at etablere aflastningspladser i den vestlige del af kommunen. Aflastningspladser og midlertidige botilbudspladser (SEL
§107) er noget, som også i høj grad efterspørges på voksenhandicap- og psykiatriområdet. Vi kan

ikke umiddelbart tyde, om de aflastningspladser, som oprettes i forbindelse med ældrebolighandlingsplanen, har indvirkning på socialområdets tilbud for voksne borgere med handicap.
Senhjerneskade- og demenscenter
Vi finder det positivt, at muligheden for etablering et Senhjerneskade - og Demenscenter i Norddjurs Kommune undersøges. Vi håber, at det lykkes at finde frem til en god løsningsmodel.
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