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Resume:
Forslag D og E: Forslag til servicereduktioner for 0,5 af servicerammen
Mer udgift på døgnområdet.
Forringelse af projekt ”Fælles sprog og fundament”
Negativ indvirkning på udviklingsprojekt ”Fremtidens dagtilbud”
Øget pres på medarbejderne og arbejdsmiljøet generelt.
Forslaget harmonerer ikke med projekt ”Fælles sprog og fundament”
Konsekvens for dagtilbuddene: Ikke taget højde for personalets frihedsperioder samt sygdom og
andet fravær. Øget udgifter i forhold til vikardækning. Allerede implementerede arbejdsgange giver
ressourcemæssige udfordringer.
Personalemæssige udfordringer i forhold til borgergrupper med udadreagerende adfærd med risiko
for vold mod personalet.
Forslag 13 Effektivitetsløft og visitationspraksis omkring §§ 103 & 104.
Der henvises til servicelovens §§ 103 & 104 i forslag 13.
Forslag om nytænkning giver god mening og er allerede implementeret flere steder.
Personalemæssige konsekvenser: rekrutteringsvanskeligheder samt negative påvirkninger af
arbejdsmiljø, behov for kompetenceløft. Er i direkte modstrid med den nye
arbejdsgangsbeskrivelse.

Forslag 14 Effektiv drift på botilbuddene
Begrænset besparelse
Rekrutteringsudfordringer i fremtiden
Vi anbefaler, at man tænker i fuldtidsstillinger
Alternativt effektiviserings og besparelsesforslag:
Medarbejder siden foreslår at man kigger på de udgifter der er forbundet med diverse indkøbte
konsulenter, projektmedarbejdere, diplomuddannelse af niveau 3 ledere., samt indkøbt af FIT
system som i diverse undersøgelser er dokumenteret uden effekt. Den manglende effekt fremgår af
en rapport udarbejdet af VIVE- det nationale forskning og analyse center for velfærd.

Vi finder det problematisk, at der igangsættes udviklingsprojekter som efterfølgende besparelser
gør det særdeles vanskeligt at implementere og fastholde.
Vi finder det vigtigere at fastholde kerneopgaven som er, at borger skal mestre eget liv, end at
opfinde nye projekter, som dræner ressourcer og vanskeliggør udvikling.

Forslag til servicereduktioner for 0,5 af servicerammen
Forslag D og E
Ændring af serviceniveau for aktivitet og samvær tilbud i henhold til servicelovens §103 & §104.

Det giver en merudgift på døgnområdet, samt kvalitet forringelse i forhold til fælles sprog og
fundament. Endvidere vil det have konsekvenser for udviklingsprojektet ” Fremtiden dagtilbud” som
ikke kan realiseres i sin nuværende form.
Vi frygter at ændringen kan medfører øget pres på medarbejderne, hvilket vil påvirke det psykiske
arbejdsmiljø og vil have negativ effekt på sygefravær.
Forslaget harmonerer ikke med ønsket om at personalet skal sætte borgernes ønsker og drømme i
centrum for at skabe udvikling. Det harmonerer ikke med det faglige løft der er igangsat i
forbindelse med fælles sprog og fundament.
I forhold til forslaget er der ingen økonomiske konsekvenser for døgntilbuddene, her er der ikke
tage højde for sygdom, ferie, senior og omsorgsdage mv blandt personalet. Dette medfører en
udgift i forholdt til vikardækning, nedslidning af personale på alene vagter. Døgnpersonale hjælper
på nuværende tidspunkt i dagtilbuddene og omvendt. Allerede nu giver det en del
ressourcemæssige udfordringer.

Vi ser udfordringer i at vi har en borgergruppe med udadreagerende adfærd. I deres dagtilbud har
de en meget fast struktur. Denne struktur vil døgntilbuddet have svært ved at fastholde indenfor
nuværende ramme og personaleressourcer. Dette vil medføre mere udadreagerende adfærd med
stor risiko for vold mod personalet.
Effektivitetsløft og visitationspraksis omkring §§ 103 & 104.
Forslag 13
Iflg servicelovgivningen skal kommunalbestyrelsen tilbyde:
§ 103
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen,
jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på
arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med
særlige sociale problemer.

§ 104
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller
forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
Om der kan tilbydes en anden visitation praksis, sætter vi tvivl om er lovmedholdeligt.
Forslaget om nytænkning i ressourceudnyttelse mellem dag og døgn giver god mening, dette er
flere steder allerede implementeret som konsekvens af effektivisering og besparelser.
Omkring personalekonsekvenser peges der på at det vil have en konsekvens for personalet der er
ansat i dagbeskæftigelsen idet de måske er familiemæssige årsager ikke kan varetage
opgaveløsningen på døgntilbuddet og omvendt. Dette vil påvirke arbejdsmiljøet i forhold til de
mange skift i arbejdsopgaver og fagligheder. Konsekvenserne bliver, at personale skal forholde sig
til mange borgeres mål og delmål, samt praksis og risikovurderinger. Dette kan resultere i at
personalet oplever utilstrækkelighed i deres opgaveløsning. Samtidigt kan det blive svært at følge
den nye arbejdsgangsbeskrivelse som er udarbejde og implementeret i forhold til projekt ”Fælles
sprog og fundament”.
Endvidere vil det kræve et kompetenceløft til personalegruppen, da borgergrupper er forskellige og
har mange forskellige udfordringer og diagnoser, man skal forholde sig til.

Effektiv drift på botilbuddene
Forslag 14
Vi er enige i at der vil kunne opnås en begrænset besparelse af personale ressourcer ved at kigge
på strukturen i tilrettelæggelsen af arbejdstiden døgn og dag imellem.
For at imødegå fremtidige rekrutteringsproblemer anbefaler vi at der i højere grad tænkes i
fuldtidsstillinger.

