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Høringssvar – Handleplan, Området for voksne med handicap – gentænkt 2023-2026 

Udarbejdet af voksenhandicaps FUNKTIONS MED 

 

 

 

 

- Når retningen og indsatsen bliver mere målrettet, så involveres flere instanser. Eks. beskæftigelse, 

psykiatri og sundhedsområdet. Hvordan sikrer vi, at vores organisering ikke bliver borgerens udfordring 

når flere og flere samarbejdspartnere skal samarbejde. Er vores organisering moden og klar til dette? 

 

- Når økonomien gentænkes, så skal vores organisering måske også. Er vi klar til, at undgå søjletænkning 

og samarbejde på tværs? Når økonomien bliver stram, så er der risiko for, at søjlerne beskytter egen 

økonomi. Hvordan sikrer vi ”én borger, én plan” og undgår fordyrende koordinering og undgår at ydelsen 

falder mellem stolene. 

 

- Vi er enige i, at en skarpere målgruppeafklaring for borgere med socialpædagogisk støtte §82 og §85 er 

vigtig. Vi er dog undrende overfor hvordan man vil implementere dette i denne forholdsvis korte 

tidsplan. Vi kan ikke flytte borgere der ikke selv ønsker at flytte. 

 

- Vi er meget bekymrede for fremtidens kvalitetsstandarder og hvis al ydelse skal leveres i forhold til et 

katalog. Vi har borgerer der ikke altid passer i standarden. Samme støtte ved den ene borger kan tage 

5min. og ved en anden kan dette kræve en times indledende motivationsarbejde. Hvis ydelsen sættes i 

en låst standard, så er der meget høj risiko for borgernes trivsel og udvikling. Hvordan bevarer vi, at den 

enkelte pædagog har råderum til at kunne bruge sin dømmekraft? Både borgere og medarbejdere har 

brug for et råderum til individuelle forløb og der kan være brug for, at tilpasse indsatsen på dagen. Det er 

bedre at gøre det halve helt, end det hele halvt.   

 

- Vi opfordrer til, at der i årene der kommer med store forandringer, at alle medarbejdere involveres. Alle 

hjerner og viden skal i spil for at nå i mål med opgaven. Vi opfordrer til, at der i processen afsættes tid og 

ressourcer til dette. Der er meget på spil både for borgere, ledere og medarbejdere. Inddragelse sikrer 

medejerskab. 

 


