Danske Handicaporganisationer – Kalundborg

Høringssvar - budget 2021
Danske Handicaporganisationer herefter DH´s repræsentanter i Kalundborg Kommunes
Handicaprådet skal hermed afgive følgende høringssvar til det administrative budget 2021
for Kalundborg kommune.
DH`s repræsentanter i Handicaprådet er overordnet set tilfredse med det fremlagte
administrative budget. Vi finder imidlertid, at der er nogle væsentlige bekymringsområder,
som fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen bør være opmærksomme på, og har derfor
bemærkninger til følgende punkter under budget 2021
Pkt. 2 Notat om § 107 institutionsophold – alkoholdemente borgere
Pkt. 7 Oplæg til planseminar 2020 om etablering af akuttelefon og akutplads
Pkt. 7 Ændring af åbningstider i Kildebo
Pkt. 7 Lokaler til Botilbudsviften og institutioner – specialbørnehaven Lærkereden og
Kildehuset / Kildebo
Ad pkt. 2. institutionsophold – alkoholdemente borgere.
DH`s repræsentanter anerkender, at borgere, som beskrevet i omhandlende notat også
har krav på et tilbud, der kan magte og indeholde deres meget forskelligartede
udfordringer. Borgere, som kan være voldelige og udadreagerende, og som ikke kan
rummes i de eksisterende behandlingstilbud, demens centre eller bosteder.
For at have de tilstrækkelige kompetencer til at imødekomme denne gruppe af borgere
anbefaler DH, at der i samarbejde med regionen og Kalundborg kommune oprettes og
drives en bosted, der kan rumme denne gruppe borgere, samt rumme flere, der i de
kommende år helt sikkert vil komme til.
Det er ikke optimalt som det indtil videre er foregået, hvor man på de enkelte bosteder og
centre, med ekstrahjælp og ekstra bevillinger forsøger, at afhjælpe problemerne, eller ved
placeringer i meget dyre private tilbud.
DH`s repræsentanter bemærker ligeledes at lovgivningen nogle gange er til hinder for at
der kan findes løsninger, idet borgeren ud fra de komplekse diagnoser befinder sig i under
kommunal- eller regional psykiatrien, ældreplejen eller under voksenspecial- og psykiatri
området.
DH`s repræsentanter anbefaler at der oprettes et tilbud i Kalundborg kommune eller
evt. i samdrift med regionen, og at der tilføres tilstrækkeligt med midler og
kompetencer til området.
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Ad pkt. 7 akuttelefon og akutpladser

DH`s repræsentanter har flere gange over årene efterlyst og efterspurgt, om der ikke i
Kalundborg kommune kunne etableres en akuttelefon, hvor den enkelte borger kunne
komme i kontakt med behandlersystemet efter almindelig arbejdstid i hverdagene og ikke
mindst i weekenderne. Endvidere, at der ved behov kan benyttes akutpladser, såfremt det
er påkrævet.
DH`s repræsentanter anbefaler derfor omhandlende tiltag som beskrevet i notatet.
Det kan tilføjes, at også andre myndigheder har efterspurgt et sådant tiltag, idet
borgeren oftest er overladt til sig selv uden mulighed for hjælp ud over at blive
frivillig eller tvangsindlagt via politiet til psykiatrien.
Det er godt at der indhentes erfaringer fra Odsherred kommune om deres erfaringer
omkring dækningen dels af akuttelefonen og dels muligheden for benyttelse af
akutpladser med erfarent personale tilknyttet.
DH`s repræsentanter anbefaler, at man tager kontakt til region Sydsjælland, idet
man her i en længere periode har haft udkørende team, der kan håndtere disse
borgere om aftenen, natten og i weekenden.

Ad pkt. 7 ændring af åbningstider på Kildebo (aflastning)

DH`s repræsentanter har tidligere i høringssvar advaret mod, at der skæres i tilbuddet om
aflastning, idet det har afgørende betydning for familier med hjemboende børn, unge og
voksne med fysisk- & psykisk funktionsnedsættelse, at have denne mulighed for at få
arbejds- og familieliv til at hænge sammen.
Fleksibiliteten er således allerede igennem årene blevet indskrænket og med det nye
tiltag, således vil blive indskrænket yderligere. Muligheden for at booke en akutplads med
kort varsel, er således ikke til stede mere, hvilket er en betydelig forringelse.
I notatet henvises til at der udenfor Kildebos normale åbningstider, kan henvises til privat
aflastningstilbud eller tilbud i en af de omkringliggende kommuner. Disse tilbud er ikke
nærmere beskrevet, ej heller om disse tilbud indeholder eventuelle akutpladser.
DH`s repræsentanter anbefaler, at nævnte forslag tages af bordet, da det skaber
yderligere pres på familier, der i forvejen har rigeligt at se til med et barn, en ung
eller en voksen i familien med fysisk- & psykisk funktionsnedsættelse.
Endvidere, at der ved aflastning udenfor Kildebos åbningstider ikke er mulighed for
at være sammen med ligesindede, som man kender i forvejen, der også benytter
aflastningstilbuddet, ligesom personalet ved aflastning andet sted vil være nyt og
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ikke have den sammen kendskab til barnet, den unge eller voksne, som normalt
benytter Kildebo.
Der må være mulighed for at man ligesom man har gjort tidligere på andre
aflastningsinstitutioner, kan havde tilbud om fællesaktiviteter for en bestemt
aldersgruppe og/eller køn, så der kan laves aktiviteter målrettet de enkelte grupper.
Eksempelvis drengegruppe, der ser fodbold, motorsport eller deltager i samme og
eksempelvis pigegrupper, der laver udklædning, makeup eller andet målrettet denne
gruppe.
Det harmonerer heller ikke med Kalundborg Kommunes politik om, at skabe flest
mulige tilbud indenfor kommunen.
Ad pkt. 7 Botilbudsviften og institutionerne – specialbørnehaven
Lærkereden og Kildehuset / Kildebo

I notatet er anført, at der i Botilbudsviften på Voksenspecialområdet mangler lokaler til to
projekter, hvorfor man i samarbejde med Børn og Familie har fundet frem til følgende
løsning:
A. Flytning af specialbørnehave Lærkereden, Lerchenfeldvej 37 til Fritidshjemmet
Tulla under Sigrid Undset Skolen. (P3)
B. Flytning af Kildehusets aktiviteter fra Bredekildevej 23 til Bredekildevej 19 (Kildebo)
Ad pkt. A
DH`s repræsentanter anbefaler en sådan flytning ifald, der kan skabes det nødvendige
antal pladser. Det kræver opnormering af antallet af pladser, idet der igennem alle årene
mere eller mindre har været overbelægning / ventelister for børn, der er visiteret til
specialbørnehaven. Det er man nødt til at tage hensyn til en eventuel flytning!
Endvidere, at der i den forbindelse medfølger nødvendig økonomi til indretning af de flere
stuer og afledte indretningsudgifter og tilkøb. Herunder ikke mindst en afskærmet
legeplads specielt indrettet til de mindste, der således ikke skal benytte fritidshjemmets
legeplads, der er indrettet til større børn. Derudover ansættelser af en eller flere
pædagoger.
DH`s repræsentanter tilføjer, at der i forvejen er udfordringer med hensyn til
parkeringsmuligheder, dels for personale og samarbejdspartnere, der benytter
stedet og ikke mindst parkering ifm. at børnene bliver transporteret til og fra stedet,
i biler.
Ad pkt. B
DH`s repræsentanter kan ikke anbefale flytningen af Kildehuset til Kildebo. Der henvises til
Besvarelserne side 2 og 3.
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Sammenfatning og bekymring.
Det bemærkes, at der ved frigivelse af bygninger – Lerchenfeldvej 37 og Bredekildevej 23
kan skabes mulighed for at opfylde botilbudsviftens P3 og P6.
At der disse steder skabes mulighed for midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 til
borgere, som er vurderet til at have et udviklingspotentiale, men som har behov for
længere tid til at blive klar, således at den enkelte kan tage større ansvar for eget liv.
Borgerne i målgruppen har typisk fysisk – og/eller psykisk udviklingshæmning, ADHD,
diagnoser indenfor autismeaspektret eller kan være socialt skadede.
Endvidere en gruppe af borgere, der med socialpsykiatrisk støtte i overgangen fra
behandling til eget hjem.

DH`s repræsentanter er ikke uenige i, at der skal skaffes pladser – botrænings- og
udslusningspladser, men finder det meget uheldigt, at de placeres nævnte steder.
Området er i forvejen præget af narko- og bandekriminalitet, hvilket tidligere har
medført, at nævnte gruppe svage borgere blandt andet på bostederne og i egen
bolig er blevet udnyttet til at begå kriminalitet og ikke mindst er blevet introduceret
for diverse former for narkotika og andet misbrug.
DH`s repræsentanter anbefaler derfor at der findes andre og mere egnede lokalitet
til disse borgere fjernt fra området i nærheden af Klosterparkvej.
Ifald man ønsker yderligere oplysninger om narko- og bandekriminaliteten i
området henvises til at kontakt Kalundborg Lokalpoliti – forebyggelsesafdelingen.

På vegne af DH´s repræsentanter i handicaprådet.
Søren D. Hansen
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