HØRING VEDR. RAMMEAFTALE 2021-2022 PÅ DET SPECISLISEREDE OMRÅDE I KKR SJÆLLAND

Brugersiden i Holbæk kommunes Handicapråd har følgende kommentar til det foreliggende materiale.
Indledningsvis beskriver materialet, ”at de kommende udfordringer på de specialiserede områder i store
træk er de samme, som de var forud for udarbejdelsen af den eksisterende rammeaftale” En af de
konstante udfordringer er: ”at man har svært ved at holde budgetterne”
Vi mener det nu er på tide, at kommunerne i regionen stopper med at udhule budgetterne. Med flere
brugere er der større behov, hvilket fordrer større budgetter. I stedet for at prøve at ”processe ” sig ud af
disse udfordringer, vil vi opfordre kommunerne til at tilføre området flere midler.
Vi mener, at den overordnede proces er for lukket og udemokratisk:
Vi er tilfredse med at blive inddraget i processen på dette tidlige tidspunkt. Men det er meget initalt, og der
er reelt kun en stillingtagen til processen. Vi vil gerne høres senere i processen, hvor der er mere substans i
forhold til tilbuddene, som rammeaftalen omfatter. P.t. er det sådan, at når Handicaprådene ser
substansen er løbet reelt kørt, idet vores egen kommune, Holbæk, skal tage stilling til en aftale, der er
indgået. Det er efter vores opfattelse en udemokratisk og lukket proces.
Fokusområder:
Vi er godt tilfredse med, at der sættes fokus på psykiatrien, ud fra den problembeskrivelse, som
fremlægges. Det er virkelig et område som udfordrer særlig arbejdet med børn og unge. Men også f.eks.
børn med autismespektrumsforstyrrelser er udfordret. Vi vil foreslå, der bliver lavet en flerårig plan, som
sikre, at man konstant kommer hele vejen rundt om de forskellige målgrupper inden for det specialiserede
område.
Det er med tilfredshed vi kan konstatere, at fokusområde på øget inddragelse af pårørende fortsat er sat i
spil. Vores erfaring er desværre, at pårørendesamarbejdet sjældent når ud over ”festtale -niveauet”. Vi kan
derfor anbefale, at der udarbejdes modeller for, hvordan man målrettet vil arbejde med denne inddragelse.
Og at der formuleres målsætninger, så resultaterne bliver gennemsigtige.
Derudover gør vi opmærksom på, at hvis inddragelsen skal være reel, skal det ikke kun omhandle indhold i
organiseringen af tilbud. Det er nødvendigt også at indtænke myndighedsdelen. Som alle ved har Holbæk
kommune haft og har stadigvæk rigtig mange udfordringer i forhold til, at pårørende ikke føler sig hørt af
myndighed – dette på trods af, at netop samarbejdet med myndighed er et fokus område i nuværende
rammeaftale. Hvis vi, som repræsentanter for medlemmer af handicaporganisationer, skal tage arbejdet
med fokusområder og rammeaftalerne alvorligt og være medspiller i arbejdet med at forbedre forholdene
for borgere med særlige behov (som vel reelt er meningen med fokusområder) bør vi også inddrages i hele
processen.
Et enkelt høringssvar er for os at se ikke inddragelse som rækker meget mere end til at man fra kommunal
side kan påpege, at vi er blevet hørt. – Vi ser frem til en plan, hvor der aftales en model for denne
inddragelse.

Som det fremgår af ovenstående bemærkninger føler vi os ikke nok inddraget. Det gælder ikke blot i
forhold til Holbæk kommunes inddragelsesmodel, og vi er i tvivl om, hvor langt KKR reelt er i sin egen
proces vedr. åbenhed: I afsnit 4.1. Forslag til justering af form og struktur i rammeaftalen beskrives en øget
rammetales operationaliseringsgrad. Vi er forundrede over nedenstående sætning: Risikoen med en sådan
eksplicitering er naturligvis at det bliver tydeligt, hvis der er fokusområder man ikke er nået i mål med?
Ordet ”risiko” kan i den sammenhæng opfattes som om, man ikke er helt tryg ved åbenhed. Åbenhed i
udfordrede problemstillinger er netop vigtig for, at vi som brugere af systemet forstår hvad der sker og kan
bidrage med råd.
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