Høringssvar fra medarbejdere inden for Voksenhandicapområdet og som led i fremlagte initiativer/tiltag omkring
særligt dyre enkeltsager inden for Socialområdet.
Vi støtter op omkring de fremsatte forslag til reduktion af udgiftsniveauet på Socialområdet vedr. de særligt dyre
enkeltsager. Alle fremlagte initiativer stemmer godt overens med de overordnede visioner og konkrete målsætninger
fra Randers kommunes handicapplan. En borgerstyret handicapplan der har fokus omkring at inddrage borgerne,
medarbejderne og andre væsentlige aktører i forhold til de gode borgerforløb og fælles fokus på udvikling og
mestring.
Der har igennem en årrække været meget fokus på håndtering af økonomi, særligt når der har været behov for køb af
eksterne pladser inden for botilbudsområdet i Voksenhandicap regi. Der er stadig stor opmærksomhed omkring, at
købe rigtigt, undgå omplacering af borgere. Alligevel har vi på vores område set en stigning i dyre enkeltsager.
I forhold til de fremtidige økonomiske udfordringer kan det være af stor betydning vi opnår mere specifik viden
omkring, hvorfor behovet for omplacering opstår. Det kan derfor være vigtigt med en gennemgang af sagsforløbets
faser fra sagsvurdering, udredningsarbejde, til placering i interne tilbud og indsatsen herefter.
Der kan også være en risiko forbundet med og som led i forsøg på at nedbringe udgiftsniveauet, hjemtager borgere fra
eksterne tilbud. Hvilket skal vurderes ud fra at vores egne tilbud ikke nødvendigvis har kapacitet til at løse opgaven,
hverken fagligt eller normeringsmæssigt.
Forslag nr. 1. I forhold til styrkelse af børnehandicapområdet vurderer vi at det kan give god mening at der i tråd med
voksenhandicapområdet kommer øget fokus på økonomidelen og samarbejdet med både de interne og eksterne
tilbud. At der i størst muligt omfang arbejdes forebyggende og samarbejdet mellem Voksenhandicap og
børneområdet styrkes i overgangen fra barn til voksen.
Forslag nr. 2. Vi vurderer også at det kan have en positiv effekt at der kigges på fleksibiliteten i forhold til de
forebyggende indsatser. At mestringsvejlederne har mulighed for at støtte borgerne på andre tidspunkter af døgnet
og på denne måde bedre imødekommer borgernes behov for støtte. Fleksibiliteten skal medvirke til at forebygge de
pågældende borgere oplever markant tab af funktionsniveau og skal tilbydes mere indgribende foranstaltninger.
Det vil ligeledes også være hensigtsmæssigt, hvis der etableres et akut og opsøgende team inden for
handicapområdet. På samme måde som inden for psykiatriområdet, så vil der være borgere der ikke selv formår at
række ud efter støtten, eller kan profitere at de visiterede indsatser, der kræver en grad af struktur vedr. planlægning
og udførelse af støtten.
Forslag nr. 3. Vi har særligt inden for voksenhandicapområdet set en stigning i omplacering af borgere fra Randers
kommune egne tilbud til placering i eksterne tilbud. Derfor tænker vi at forslag nr. 3 taler godt ind i at styrke indsatsen
på dette område, ved at etablere pladser i mere fleksible boligformer der kan imødekomme komplekse opgaver. Der
er behov for en specialisering i forhold til de indsatser, hvor borgerens hoveddiagnose hører til inden for
handicapområdet, men hvor de psykiatriske diagnoser i komplekst samspil udfordrer borgerens samlede
funktionsniveau og generelle trivsel.
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