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MED-høringssvar fra Voksenspecialenheden på budget 2020

Medarbejderne i Voksenspecialenheden har i forbindelse med høringen til budget 2020 – 2023
drøftet budgetoplæggene og er fremkommet med nedenstående høringssvar:
Servicereduktioner H7
Forslag D og E - ændring på §§ 103-104 (fra 5-dages uge til 4-dages uge)
Forslaget kan give god mening med udgangspunkt i borgerens behov. Der er eksempler på, at
kontaktperson til borger efterspørger hjemmedage på borgers vegne.
Effektiviseringer H13
Forslag 10 - 14
Ingen bemærkninger.
Sager oversendt til budgetforhandlinger – Udvalg SOC
Forslag til sundhedstiltag for udvalgte målgrupper (117-124)
Indsatsen lyder rigtig fornuftig. Hvorvidt der er der er behov for en særlig bevilling til formålet har
vi svært ved at vurdere.
Budget Voksenspecial (135-142)
Medarbejderne i Voksenspecialenheden oplever det egentlig som en nødvendighed, at der tilføres
de ekstra midler til området (15 mio. kr.). Der er tale om et område med lovbestemte ydelser, hvor
udgifterne også i høj grad afhænger af ydre forhold. Forhold som vi som sagsbehandlere ikke har
mulighed for at ændre på.
Dette selvom der gøres alt for at holde udgifterne nede. Det er efter vores oplevelse et vilkår, at vi
har at gøre med borgere, som har behov for og ret til hjælp. Som notaterne bag forslaget viser,
oplever vi både en stigning i antallet af borgere, der har behov for støtte, at borgerne har mere
komplekse behov end tidligere og manglende afgang.
Tilsvarende er det vores vurdering, at Voksenspecialenheden kan beholde de forslået to ud af tre
bevilgede sagsbehandlere. Ellers kan vi som medarbejder være bekymrede for, hvad konsekvensen
vil blive, da vi fortsat skal overholde loven og styre økonomien.
Af samme årsag kan vi være bekymrede for om det fortsat vil være muligt at overholde nuværende
serviceniveau i forhold til sagsbehandlingen, hvilket desværre vil kunne påvirke arbejdsmiljøet og
ikke mindst den oplevede service hos borgerne.
Vi kan derfor forudse følgende problematikker:
1) Overordnet vil det blive meget vanskeligt at opretholde nuværende kvalitet i sagsbehandlingen.
2) Problemer med at leve op til sagsbehandlingstiden. Hvilket kan resultere i flere klagesager, og
dermed sager i ankestyrelsen.
3) Der vil blive mindre tid til at praktisere en tæt og hurtig opfølgning på igangværende indsatser:
Borgeren får ikke tilpasset tilbuddet efter borgerens nuværende behov.
4) Hvis der bliver valgt en servicereduktion på §103 + §104, som vi også anbefaler, vil det betyde
at samtlige borgere skal revisiteres. Det vil kræve sagsbehandling.
I det tilhørende notat vedr. de ekstra sagsbehandler ressourcer fremgår effekten af de tilførte
ressourcer. Udover den effekt oplever borgerne nu en tættere og hurtigere opfølgning.
På medarbejdernes vegne:
Pernille Juel Petersen og Penille Hegård Pedersen

