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Høringssvar vedrørende Budgetforslag 2021 - 2024
Voksenspecialenheden har på personalemøde med MED-status den 31. august 2020 drøftet
budgetforslaget for 2021 - 2024.
I den forbindelse er der fremkommet nedenstående kommentarer til budgetforslaget:
Direktionens perspektivnotat bilag 2 forslag til budgetjusteringer:
I forhold til forslag 3 §107 – Institutionsophold alkoholdemente
Medarbejderne i Voksenspecialenheden er bekymrede over, at man alene anbefaler at
forøge budgetterne med udgiften ”så længe disse borgere ikke kan tage ophold på vores
egne institutioner”, da udgiften ikke forsvinder, når eller hvis borgerne tager ophold på
Kalundborg Kommunes egne institutioner.
I forhold til forslag 4 Demografi i voksespecialområdet
Det glæder medarbejderne, at man med forslaget forsøger på at imødegå den
demografiske udvikling på området, men er dog bekymret for hvorvidt midlerne i 2023 og
2024 vil slå til. Dette sammenholdt med den usikkerhed der er beskrevet i notat om
”Økonomi i Voksenspecialenheden 2020 til 2021 og frem”.
Med hensyn til notat om § 107 – Institutionsophold – alkoholdemente borgere
Det findes bekymrende, at titlen angiver, at der er tale om et § 107 tilbud –
Institutionsophold. Specielt set i lyset af at man afskaffede institutionsbegrebet med
indførelsen af Serviceloven i 1998. Det fremgår desuden af titlen på notatet, at tilbuddet
alene skal tage sig af borgere med alkoholdemens, hvorimod indholdet i notatet mere
beskriver en speciel form for udadreagerende adfærd, der skal håndteres. Det er derfor
medarbejdernes opfattelse, at overskriften på notatet er misvisende.
I givet fald, at der alene peges på, at der skal etableres et tilbud, der skal rumme
alkoholdemente borgere, anbefaler medarbejderne i Voksenspecialenheden, at opgaven
forbliver i sundheds-/omsorgsområdet i tilknytning til et demenscenter, da det ikke
vurderes, at antallet af borgere vil være højt nok til, at det vil være kunne betale sig at
etablere et selvstændig tilbud.
Hvis der i notatet er tale om en type af tilbud, der skal kunne rumme såvel borgere med
alkoholdemens såvel som andre borgere med sammenlignelig udadreagerende adfærd, er
det medarbejdernes vurdering, at sådanne tilbud på tværs af omsorgs-/sundheds- og det
specialiserede voksensocialområde vil give rigtig god mening.
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I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at der også – ud over de ledere og
medarbejdere, der vil skulle arbejde på et sådan tilbud – skal ske et kompetenceløft af de
medarbejdere, der i givet fald fremover vil skulle visitere og foretage opfølgning i forhold
til borgere med alkoholdemens, da disse sundhedsfaglige kompetencer ikke er tilstede hos
socialrådgivere/-formidlere.
Endelig så vil der være tale om et længevarende tilbud og ikke nødvendigvis et midlertidig
tilbud efter Servicelovens § 107 der vil skulle oprettes, idet borgerne vil have udfordringer
resten af deres liv.

Afslutningsvis vil medarbejderne i Voksenspecialenheden opfordre til, at man
investerer i forebyggende tilbud til børn og unge med psykisk sårbarhed og
udfordringer i livet, nu hvor der er ”luft i den kommunale økonomi”.

På medarbejderne i Voksenspecialenhedens vegne

Pernille Juel Petersen
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