
HANDICAPRÅDETS SVAR PÅ 
 
HØRING AF HANDLEPLANER PÅ SOCIALOMRÅDET 
 
Indledningsvis skal vi gøre opmærksom på at materialet er skrevet i et meget 
indforstået sprog, som gør det svært at kommentere på, dog er AHLI-A et område vi har 
beskæftiget os ret meget med i Handicaprådet uden at være kommet til ende i dialogen, 
hvorfor vi også i dette høringssvar lader dette punkt være ret omfangsrigt i forhold til de 
øvrige områder. Vi oplever også en anden verden fra før Corona - krisen og til nu med 
mange påbud/restriktioner på det sociale område. Ændringer som vi endnu ikke kender 
enden på og heller ikke kender konsekvenserne af. Det betyder for os at se, at 
handleplanerne måske ikke kan holde og derfor skal genovervejes. 
 
FÆLLES – A: Området er som nævnt ret presset pga. Corona-krisen og mange borgere 
lever i dag under et ret stort pres pga. isolation, manglende kontakt med pårørende, 
venner, kærester, skole, arbejde og den daglige rutine, som giver trygheden i 
hverdagen. Samfundet åbnes langsomt op med nye rutiner, som kan tage tid at lære at 
leve med. Det betyder også, at de fagpersoner, som er omkring borgerne skal have den 
fornødne tid til den enkelte borger. I noget omfang mere i en periode end borgeren er 
visiteret til. Det tages der ikke hensyn til i handleplanen. Fastholdes planen vil det gå ud 
over de ramte borgere. 
 
UANUN-A: Selvfølgelig skal borgere betale den lovpligtige del af udgifter i botilbud. Det 
er uforståeligt, at dette ikke allerede er gældende. Vi kan ikke af materialet se hvad det 
kunne være, og kan derfor heller ikke kommentere yderligere. 
 
UANU-B: Teksten er ikke gennemskuelig. – Vi må formode, at der altid tænkes i 
alternativer. Blot skal lovkravene selvfølgelig overholdes. Det kunne tænkes, at man i 
nærområdet kan udvikle egne STU tilbud som dækker ønsker inden for lovgivningens 
rammer. 
 
AHLI-A:  
 
I efteråret 2018 og efteråret 2019 var BPA området på dagsorden i Handicaprådet. 
Således vedtog Kommunalbestyrelsen d 21 november 2018 en ny BPA 
kvalitetsstandard og Socialudvalget vedtog d 23. september 2019 en ny BPA Håndbog. 
Ved begge opdateringer afgav handicaprådet relativt detaljerede, fyldige og til tider 
skarpe høringssvar - og det synes fair at sige at Handicaprådet oplevede og i 
høringsvarende meldte tilbage på at service niveauet på BPA området nu var skåret 
snert til. 
 
I BPA Håndbogen af 23. september 2019 punkt 8.4 fremgår at administrationsbidraget 
fastsættes til 5 %. Vi gav i vores høringssvar udtryk for at en rimelig vederlæggelse af 
BPA firmaerne er en forudsætning for at de kan levere en rimelig service og at 5 % var i 
underkanten. Vi gjorde i samme moment opmærksom på at vi fandt det mærkeligt at 
BPA hjælpere ansat via et BPA firmaer fik en lavere løn end BPA hjælpere ansat via 



aflønning direkte i kommunen. Handicaprådet kan derfor ikke støtte at 
administrationsprocenten sættes lavere end 5 %. 
 
I efteråret 2019 var der i medierne stor opmærksomhed på eksterne konsulenters som 
blev hyret ind til at finde sager, hvor man kunne skære til og spare. I den forbindelse 
meldte Holbæk Kommune ud at vi ikke brugte "provisionslønnede konsulenter". 
Handicaprådet tog klart afstand for brug af konsulenter som kun skulle finde 
besparelser.  
 
I lyset af det netop vedtagne og snert skårne service niveau på BPA området finder vi 
det derfor yderst kritisabelt at forvaltningen allerede nu tager service niveauet på BPA 
området op. Forvaltningen anfører at der har været et øget forbrug på området men 
redegør ikke hvorfor. Forvaltningen oplyser således ikke hvorfor omkostningen til BPA 
området stiger fra fra DKK 28,8 mio i 2018 til DKK 31,5 mio i 2019. Forvaltningen 
oplyser, at den gennemsnitlige omkostning pr BPA borger er steget fra DKK 1,62 mio i 
2018 til DKK 1,64 i 2019, svarende til indeks 101. Altså mindre end inflationen. Ud fra 
dette kan man uddrage den konklusion at der må være kommet 1 (måske 2) nye 
borgere ind i BPA ordningen. Det må være rimeligt at forvaltningen kommenterer på 
hvorfor der er kommet 1-2 nye brugere - og vi i Handicaprådet går ud fra at der er lavet 
en grundig sagsbehandling inden den nye (eller 2 nye) borgere har fået bevilget BPA 
ordning. 
 
I vores høringssvar i 2018/2019 anførte vi at revisionen har kritiseret forvaltningen for 
ikke at have udarbejdet handleplaner i alle BPA sager. Vi har ikke fået oplyst om dette 
område nu er på plads. Vi bør anbefale at forvaltningen genbesøger status før 
besparelser på BPA området introduceres. Og det er i alle tilfælde ikke 
hensigtsmæssigt at tale besparelser før handleplaner er på plads. 
 
I budgetoversigterne indgår ikke omkostninger til aflønning af de eksterne konsulenter, 
som iflg. forvaltningens forslag skal hjælpe med at finde "minimums serviceniveauet" på 
BPA området. Vi må kraftig tage afstand fra at eksterne konsulenter introduceres til at 
finde "minimums serviceniveauet". Der bør i stedet ske en intern vidensopbygning i 
forvaltningen til vedvarende glæde og gavn i forvaltningen. Såfremt der skal bruges 
eksterne konsulenter bedes beslutningsgrundlaget udvides med oplysninger om udgifter 
til eksterne konsulenter ligesom der bør redegøres for den interne omkostning til en 
tung gennemgang af alle BPA sager som samtidig vil sætte forvaltningens øvrige 
arbejde tilbage. Forvaltningen anfører selv at en sådan gennemgang bliver tung og må 
forventes at være langvarig da man må forvente anke. Handicapområdet gør 
opmærksom på at BPA området tidligere har været udvalgt til revisitering så det 
forekommer usandsynligt at være "fedt" gemt i nogle af de eksisterende BPA 
bevillinger. 
 
Afslutningsvis finder vi i Handicaprådet at der er store personlige omkostninger 
forbundet med en BPA bruger at blive udfordret og forsøgt frataget eksisterende BPA 
ordning. Her taler vi om livskvalitet af 1 grad. Forvaltningen og Socialudvalget har i 



forvejen et image problem med den snert skårne service på socialområdet, hvilket 
Handicaprådets tidligere høringssvar på området taler sit tydelig sprog for.  
 
Handicaprådet appellerer vi til at politikerne også tager et aktivt politisk ansvar for 
hvordan Holbæk Kommune drives. 
 

AHLI-B: Ud over at der ikke bruges penge på uddannelse pga. Corona – krisen. Må vi 

også fastholde, at borgerne ikke yderligere skal undvære fast personale i den 

kommende tid. Borgerne har taget sin del af byrden. 

Det skal bemærkes, at personalet rundt om på tilbuddene har ydet en fantastisk indsats 

i denne periode, stor tak til dem alle. 

 

På vegne af Handicaprådets brugerside. 
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