Høringssvar - Overgange mellem det specialiserede socialområde og ældreområdet

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Hvidovre, den 13. september 2018

Handicaprådet har modtaget høringsmaterialet om Overgange mellem det
specialiserede socialområde og ældreområdet.
I forhold til de økonomiske konsekvenser, beskrevet således:
I 2017 har de samlede udgifter været på ca. 25 mio. kr. til de pt. 32 borgere,
som er 65 år eller derover og der forventes udgifter på samme niveau i 2018.
Udgiften bliver i dag afholdt på det voksenspecialiserede område.
Administrationens forslag indebærer, at fra 2019 afholder Center for Sundhed og
Ældre boligudgifter til alle borgere over 65 år, uanset om de ældre bor på et plejecenter eller i et botilbud. Og dermed også for de pt. 32 borgere, der bor i et botilbud og som er tilknyttet Center for Handicap og Psykiatri. Boligudgiften til disse
borgere fastsættes til 575.000 kr. pr. år (2019-priser) svarende til en gennemsnitlig udenbys plejeboligplads. Center for Handicap og Psykiatri afholder de resterende udgifter vedrørende borgeren.
Der vil skulle ske en overførsel af budget fra Center for Handicap og Psykiatri til
Center for Sundhed og Ældre svarende til 32 borgere a 575.000 kr.
Overførsel af budget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Center for Handicap
og Psykiatri) til Ældre- og Sundhedsudvalget (Center for Sundhed og Ældre)
håndteres som en teknisk korrektion til budget 2019-2022.

bliver Handicaprådet usikre på om den bebudede opskrivning af budgettet på
21. mill. kr., som er vedtaget som en teknisk korrektion i budget 2019, nu
overføres fra voksenhandicapområdet til ældre- og sundhedsområdet?
Hvis dette er tilfældet betyder det, at budgettet på det voksenspecialiserede
område nu nedskrives med 18,4 mill. kr. i stedet for, at blive opskrevet med
21. mill. kr., hvilket Handicaprådet finder meget bekymrende.
Handicaprådet finder det vigtigt, at ingen borger flyttes mod egen vilje fra sit
aktuelle bosted til f.eks. et plejehjem.
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Handicaprådet er endvidere af den opfattelse, at de fleste ældre borgere med
kognitive handicap, der i dag bor på botilbud vil have størst glæde af at forblive i vante omgivelser og eksisterende netværk. Hvis behovet for pleje er stigende og behovet for socialpædagogisk støtte er faldende, må det umiddelbart udligne hinanden i timeforbruget. I øvrigt indeholder socialpædagogisk
støtte efter § 85 også pleje og omsorg.
De 4 beboere på Holmelunden må umiddelbart være velplaceret, da afdelingen tidligere var et plejekollektiv under Svendebjerghave. Prisen for de 4 beboeres ophold på i alt 1,4 mill. kr., er åbenlyst meget lavere end den estimerede pris på 575.000 kr. for et ophold på et udenbys plejehjem.
Mange ældre over 65 år med kognive handicap vil sjældent kunne rummes
eller blive tilgodeset på et almindeligt plejehjem.
Bemærkningen om, at Center for Sundhed og ældre vil øge indsatsen inden
for rehabilitering og tilpasse den eksisterende tilbudsvifte med henblik på at
kunne rumme flere borgere over 65 år med handicap, finder handicaprådet
meget ukonkret. Rådet vil gerne høre hvilke tilbud, det er man har i tankerne?
Med venlig hilsen
Jan Nielsen
formand
Handicaprådet
DH-repræsentanterne
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