Boliger:
Flere af borgerne bor i visiteret lejlighed med kun eet rum.
Det er en livslang bolig, hvor borgeren flytter ind som ung og skal opholde sig der i resten af livet.
Der er således ikke muligt for borgeren i vinterperioden, hvor stuetemperaturen er over 20 gr, at sænke
temperaturen, så det er lettere at sove.
Sundhedsmæssigt er dette ikke acceptabelt. Borgerne
Rummet indeholder heller ikke en garderobe, hvilket medfører, at gulvet er svær at vedligeholde rent og
vedligeholdelsesvenlig.
Huslejen er høj set i forhold til det nuværende renteniveau, og det kan undre, at det åbenbart ikke er
muligt at ændre gælden i ejendommen med nye lån, som tilgodeser borgerens husleje. At borgerne så får
boligstøtte fra staten, er en anden historie.
Dagligdagen:
Borgerne er tilbudt aktiviteter i grupper, hvilket pædagogisk set er en meget stor udfordring, da borgerne
har vidt forskellig funktionsniveau.
Flere borgere får således ikke de udfordringer, der sikrer en udvikling.
Normeringsmæssigt er der ikke muligt for bostedet at tage individuelle hensyn, hvilket kan medføre
stagnation og ensomhed, hvor borgeren er overladt til egen lejlighed mange timer pr. Dag.
Herudover har 80 borgere i Norddjurs Kommune det problem, at de ikke kan få den individuelle ledsagelse,
de har behov for. Ministeren har sendt skrivelse til kommunerne, hvori hun forventer, at alle kommuner
giver den individuelle ledsagelse, borgeren har behov for. Alle uanset handicap har behov for at deltage i
det sociale liv, og have mulighed for aktivt at få kulturelle oplevelser og få mulighed for at deltage i
foreningslivet.
Kontraktholderne erkender denne problematik.
VUM og ledsagelse:
VUM for den enkelte borger er myndighedsafdelingens beskrivelse, “bestiller” der bestemmer, hvordan
borgerne skal tilgodeses af bostedet- “udfører”
Det er derfor altafgørende for borgeren, at VUM beskriver borgerens behov for eksempelvis ledsagelse.
Hvis det ikke er beskrevet tydeligt i VUM hvilket behov borgeren har, vil det ikke være muligt at tilgodese
borgeren med individuel ledsagelse. Det er især §85 borgere, der kun kan tildeles ledsagelse via vagtplanen,
hvilket medfører, at kontraktholderne ikke kan tilgodese borgeren.
Det skønnes endvidere , at der er et retssikkerhedsproblem med VUM.
De borgere, som har store funktionsmæssige udfordringer er ikke istand til at udtrykke egne behov i
samtalerne, der ligger til grund for VUM. Hvem tilgodeser disse borgere?
I samtaler med adskillige pårørende kommer det frem, at mange borgere og pårørende ikke ved, hvad
borgerens VUM indeholder.
På pårørendemøder har vi drøftet dette, og der hersker utryghed og ikke åbenhed omkring
myndighedsafdelingens bestillerrolle.
LEV betegner det som omsorgssvigt, hvis kommunen ikke påtager sig ansvaret for kvalitetsmæssigt indhold
i VUM .
Normering:
Grundlaget for, at kontraktholderne kan give borgerne en dagligdag med livsindhold er normeringen.
Da det ikke er muligt at tilgodese borgeren med ledsagelse og ferieafvikling og aktiviteter, der er målrettet
den enkelte borger, har kontraktholderne en umulig opgave.

Nye store administrative opgaver medfører, at der er endnu færre varme hænder. Det drejer sig bl.a. om
patientsikkerhed og sundhedskravene, der kræver megen dokumentation. Her skal også nævnes
dokumentation omkring kostrefusion, der stjæler mange personaletimer.
Effektiviseringsbidraget medfører, at det enkelte bosted ikke vil få tilført tilstrækkelig normering.
Velfærden er truet af dette bidrag,da bostederne ikke mere har mulighed for at effektivisere uden at skære
i personaletimerne.
Nettotilførslen af midler til normeringen skønner jeg ikke er tilstrækkelig til at løse de nævnte
problematikker.
Borgmesteren lovede på borgermøde i Ørum for to år siden, at det vil være en helt ny situation, hvis det
medfører dårligere velfærd.
Hvordan forholder kommunalbestyrelsen til dette , som borgmesteren lovede for to år siden?
Afslutningsvis vil jeg rose kommunen for den gode dialog, vi har med det politiske niveau, hvilket medfører,
at

-Jeg forventer, at normeringen hæves til et niveau, hvor der sikres individuel ledsagelse af alle borgere.
-Jeg forventer, at der er forøget opmærksomhed på VUM og på retssikkerheden desangående.
-Jeg forventer, at borgmesteren holder ord og vil gribe ind i forhold til effektiviseringsbidraget og sikrer, at
det ikke sænker velfærden med færre personaletimer.
-Jeg forventer, at der udarbejdes konkrete, målrettede handleplaner for handicappolitikken og
pårørendepolitikken.
-jeg forventer, at der laves kvalitetsstandarder, der sikrer, at især §85 borgere får individuel ledsagelse.
-Jeg forventer, at kommunen tager ansvaret på sig, og sikrer , at kontraktholderne får anstændige og
økonomiske vilkår, der fremmer bostedernes og medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø og arbejdsglæde til
gavn for borgerne.
Med venlig hilsen
Peter Hjulmand Nielsen

