BilagSSU_150202_pkt.04.03

Handicaprådet - DH-repræsentanterne
v/Torben Olesen, formand Hvidovrevej 97 H

2650 Hvidovre

36 75 97 56 / 40 28 17 38

27. januar 2015

Hvidovre Kommune
Børne- og Velfærdsforvaltningen
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Høringssvar over Sundhedspuljen 2015, Status på konvertering af pladser til midlertidigt
ophold og Ændret serviceniveau for hjemmehjælpsmodtagere
Den 16. og 20. januar 2015 har Hvidovre Kommune, Børne- og Velfærdsforvaltningen sendt oplæg
til tre sager med tilhørende bilag i høring hos Handicaprådet. De tre sager drejer sig om:
- Sundhedspuljen 2015
- Status på konvertering af pladser til midlertidigt ophold
- Ændret serviceniveau for hjemmehjælpsmodtagere.
De enkelte sager giver anledning til følgende bemærkninger:
Sundhedspuljen 2015
Handicaprådet tilslutter sig, at midlerne i Sundhedspuljen for 2015 anvendes som foreslået til
Pilotprojekt - Børn og overvægt og ti/ll en ansøgningspulje.
Status på konvertering af pladser til midlertidigt ophold
Handicaprådet tager forvaltningens redegørelse for arbejdet med etablering af en enhed til
midlertidigt ophold på Svendebjerghave til efterretning.
I den forbindelse har Handicaprådet blandt andet noteret sig, at den valgte disposition medfører, at
eksisterende plejehjemspladser på Svendebjerghave konverteres til midlertidigt ophold, at de
beskyttede boliger på Søvangsgården opgraderes til plejeboliger, at rehabilitering vil indgå som et
væsentligt element ved pleje af de borgere, der får tildelt midlertidigt ophold på Svendebjerghave
samt, at der både på Svendebjerghave og på Søvangsgården har været og fremadrettet vil blive
holdt informationsmøder for alle implicerede parter.
Ændret serviceniveau for hjemmehjælpsmodtagere
Handicaprådet tager klart afstand fra de nye besparelser på hjemmehjælpsområdet, da
besparelserne indebærer mærkbare forringelser og sænkning af kvalitetsniveauet på
hjemmehjælpsområdet.
Set i lyset af Hvidovre Kommunes placering under middel på Det Sociale Indeks forekommer
forslaget til yderligere besparelser på det sociale område meget betænkeligt.
Det konstaterede merforbrug oplyses at være forbundet med en fejlslagen indsats på
hverdagsrehabilitering, som blev konstateret medio 2014. Hverdagsrehabiliteringen blev indført i
2012 og det virker overraskende, at man først i 2014 finder ud af, at det er umuligt at opnå de
forventede besparelser på området.
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Det er Handicaprådets opfattelse, at der burde være taget højde for denne udvikling allerede ved
budgetlægningen for 2015 ved at afsætte de nødvendige midler til det sociale område på
budgettet.
Handicaprådet skal erindre om, at udmåling af hjælp altid skal tage udgangspunkt i den enkelte
borgers behov efter en individuel vurdering.
De bebudede besparelser rammer endnu en gang nogle af Hvidovre kommunes svageste og mest
udsatte borgere.
Alternativt skal Handicaprådet derfor foreslå, at stillingtagen til de skitserede besparelser på
hjemmehjælpsområdet udsættes indtil det nye forslag til rehabilitering foreligger senre på foråret,
så det på det tidspunkt er muligt at forholde sig til et samlet billede af aktiviteterne på området.
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