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AARHUS KOMMUNES
HANDICAPRÅD

Aarhus Kommune

Rådhuset
Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 89 40 20 00

Direkte e-mail:
handicapraadet@aarhus.dk

Høringssvar vedrørende Balanceplan 2020 i Magistrats
afdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse

Handicaprådet tager til efterretning, at der er et stigende udgiftspres på han
dicapområdet af de årsager, som er omtalt i baggrundsmaterialet til balance
planen. Rådet finder det imidlertid problematisk, at ansvaret for at løse pro
blemet alene skal placeres på det sociale område. Ideelt set burde det være 
et anliggende for den samlede kommune. Men hvis udfordringen som følge 
af budgetforliget skal håndteres inden for rammerne af MSB, skal handicap
rådet opfordre til, at beskæftigelsesområdet og de administrative funktioner 
bidrager i højere grad, end der lægges op til i planen.

Handicaprådet ser med stor bekymring på de fleste af forslagene i planen. 
Der er ingen tvivl om, at en realisering af planen vil føre til serviceforringel
ser, som kan have alvorlige følger også blandt de svageste grupper med 
handicap. Rådet vil især henlede opmærksomheden på følgende forslag:

Forslag 3: Åbent vejlednings- og rådgivningstilbud
Forslaget er umiddelbart udtryk for en sympatisk tankegang. Men det er be
kymrende, at besparelsen på denne måde tages for givet på forhånd. Ingen 
kan vide, om behovet for bostøtte rent faktisk bliver så meget mindre som 
anført.

Forslag 5: Fra læring og beskæftigelse til job på særlige vilkår
Det er sikkert korrekt, at udgiften til lærings- og beskæftigelsestilbud kan re
duceres, hvis flere ansættes på særlige vilkår på arbejdsmarkedet. Men det 
vil vel samtidig resultere i en forhøjet udgift til ansættelse på særlige vilkår i 
beskæftigelsesforvaltningen. Derfor er det spørgsmålet, hvor stor den sam
lede besparelse i MSB vil blive.

Forslag 6: Tryghedsskabende velfærdsteknologi
Det forekommer uklart, hvordan besparelsen på 0,5 mio. kr. konkret kan op
nås, og hvilke teknologiske løsninger der tænkes på. Det bør afklares nær
mere, hvilke konsekvenser teknologianvendelsen vil have for borgerne.

Forslag 7: Genoptræning med udgangspunkt i eget hjem
Hvis brugerne ønsker det, vil det være positivt at satse mere på genoptræ
ning i eget hjem. Besparelsen er dog usikker, fordi det ikke på forhånd kan 
vides, hvor mange der vil tage imod tilbuddet. For handicaprådet må det af
gørende være, at genoptræningen tilrettelægges med udgangspunkt i bru
gernes ønsker og behov.

mailto:handicapraadet@aarhus.dk
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ne
Det forekommer umiddelbart voldsomt både set fra et borger- og et medar
bejderperspektiv, hvis der skal ske opfølgning i sagerne hvert halve år. Det 
virker desuden besynderligt, hvis en hyppigere sagsopfølgning som anført vil 
afsløre, at så mange har modtaget mere støtte, end de egentlig har behov 
for. Handicaprådet er derfor bekymret for, at en realisering af forslaget i ste
det vil føre til et nedsat serviceniveau.

Forslag 13: Omlægning af STU4
Det må hilses velkommen, hvis et udtrykt ønske fra organisationerne om en 
modernisering af STU-tilbuddet kan realiseres. Det forekommer dog usik
kert, om det kan føre til den anførte udgiftsreduktion. Det fremgår da også af 
forslaget, at det samlede besparelsespotentiale skal kvalificeres.

Forslag 16: Reduktion af udgifter ved køb af eksterne tilbud
For Handicaprådet er det vigtigt, at Aarhus Kommune benytter de tilbud, 
som passer bedst i forhold til borgerens behov. Hvis det bedst sker gennem 
anvendelse af eksterne tilbud, må det fortsat være en mulighed. Der er en 
stor risiko for, at et så stort sparemål som det anførte vil medføre en dårlige
re kvalitet i tilbuddene.

Det er en forudsætning, at personalet i Aarhus Kommune kan løfte opgaver
ne omkring den eksterne opfølgning, og her forekommer følgende formule
ring i forslaget bekymrende: ” Områderne er i forvejen pressede af store 
sagsporteføljer, og den skærpede eksterne indsats, som er ressourcekræ
vende, vil således påvirke serviceniveauet generelt i de to myndigheder.” Vi
dere hedder det i forslaget: ” Reduktionen i priserne på eksterne tilbud inde
bærer tilpasninger i indsatsen overfor borgerne, herunder personalereduktio
ner. Borgeren vil således opleve serviceforringelser i indsatsen.” På denne 
baggrund vil Handicaprådet gerne advare mod, at dette forslag gennemfø
res.

Forslag 17-19: vedr. de særlige psykiatripladser og hurtigere hjemtagel
se af borgere
Med de store udfordringer der er på psykiatriområdet i disse år, finder Handi
caprådet det stærkt bekymrende, at der overhovedet foreslås besparelser på 
dette felt. Handicaprådet skal derfor advare mod, at forslag 17-19 gennem
føres.
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Handicaprådet finder, at en gennemførelse af en sådan grønthøsterbespa
relse kan få helt uoverskuelige konsekvenser, især på områder, som i forvej
en mangler ressourcer. Det gælder således også botilbud til nogle af de sva
geste grupper.

Det fremgår da også af forslaget, at det vil resultere i serviceforringelser, og 
de mange negative konsekvenser beskrives bl.a. sådan: ”Det vil betyde fær
re medarbejdere på arbejde, hvilket vil medføre mere alene-arbejde for per
sonalet, og at borgerne får mindre menneskelig kontakt. Forslaget vil øge ri
sikoen for vold og magtanvendelser, få betydning for den personlige pleje for 
den enkelte borger, have betydning for mulighederne for overlevering af in
formationer om borgerne, vanskeliggøre implementeringen af faglige strate
gier og forventes at gøre det vanskeligere at fastholde og rekruttere medar
bejdere.  

Handicaprådet vil på den baggrund stærkt advare mod, at der gennemføres 
en generel besparelse på driften som foreslået. Hvis der ingen vej er uden 
om en grønthøsterbesparelse, må den omfatte alle funktioner i MSB, hvilket 
vil mindske konsekvenserne for de mest udsatte områder.

Forslag 30: Budgetmæssig håndtering af objektiv finansiering af Kofo
edsminde
Det fremgår tydeligt af forslaget, at Aarhus Kommunes andel af udgifterne til 
Kofoedsminde på ingen måder er styrbare. Det forekommer derfor urimeligt, 
at udgiften er placeret i MSB under Voksne, Job og Handicap. Handicaprå
det skal anbefale, at der hurtigst muligt findes en løsning, så udgiften overfø
res til den ikke decentraliserede sektor i den samlede kommunekasse.

Generelt:
Handicaprådet bemærker, at der i en række af forslagene er tvivl om hvor
vidt besparelserne vil kunne gennemføres i praksis. Handicaprådet vil derfor 
anmode om, at der om et år udarbejdes en status i forhold til, hvorvidt de for
skellige forslag er blevet realiseret i praksis, herunder effekten i forhold til 
borgere og brugere.

På vegne af Handicaprådet

Finn Amby
formand

Mette Bjerre
næstformand
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