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1 Myndighedsafdelingen 

 
 
Vedr. forslag nr. 43 – reduktion i antal indskrivningsdage i beskyttet beskæftigelse 
 
Konsekvenser for borgeren: 
Vi finder at de vurderinger der står at borger ikke mærker noget er bekymrede. 
Vil medføre at der er flere beboere hjemme. 
Vi er opmærksomme på, at der er mulighed for at omlægge evt. Hjemmedage til om fredagen, men 
finder det vanskeligt at se om alles hjemmedage kan omlægges. 
Vi vurderer, at det for borgerne vil betyde, at de får mindre indhold i hverdagen og mindre 
livskvalitet. Særligt borgere der bor i egen bolig vil få en længere weekend, hvilket kan medføre 
ensomhed og utryghed. 
Det er ønskeligt at der sker en generel udmelding/information til borgerne, da vi vurderer at det vil 
medføre serviceforringelser 
 
Konsekvenser for personalet: 
Når borgerne ikke længere kan møde frem i beskyttet beskæftigelse, vil det medføre en øget 
forventning om at der er personale enten i bostedet, bostøtten eller hjemmepleje til at afhjælpe 
borgers evt. støttebehov. 
Vi er bekymret for, at der for medarbejderne i beskyttet beskæftigelse vil ske en medarbejderflugt 
når de skæres i ansættelsesbrøk, ligesom det kan medføre, at personale vælger at søge andet 
arbejde i den proces der pågår indtil der træffes endelig afklaring. 
Efterfølgende vil det betyde et større pres på de tilbageværende medarbejdere, der skal være færre 
til at yde samme støtte til samme antal borgere. 
 
Vedr. forslag nr. 44 – reduktion i serviceniveau på bostøtte 
 
Konsekvenser for borgeren: 
Adgang til bostøtte fra psykiatrien er i forvejen begrænset. Der er venteliste hvilket ikke er lovligt. 
Aktuelt har en borger fået bevilling 8. januar, borger venter (5. juli) fortsat på bostøtte. Det vil betyde, 
at borgere kan blive dårligere mens de venter på støtte og der vil som en konsekvens af dette være 
flere indlæggelser på psykiatrisk afdeling. 
På grund af det massive pres på bostøtte, er der i dag borgere der ikke får det bevilget antal timer, 
hvorfor bostøttebevillingen bliver forlænget, da det vanskeliggøres at arbejde med borgere. 
I og med borgere venter så længe på bevilget bostøtte vil de ofte blive dårligere, hvilket vil medføre, 
at støttebehovet vil være massivt og bostøtte-forløbet vil ofte af den grund blive længere end først 
vurderet. 
Det er ikke alle borgere, der er i stand til at opsøge et uvisiteret tilbud blandt andet pga. 
angstproblematik, nedsat initiativ mv. Derudover er der mange borgere, der har behov for støtte i 
hjemmet, da det er her deres udfordringer er, og de ikke er i stand til at overføre den hjælp de evt. vil 
få i et uvisiteret tilbud til hjemmet. 
 
Konsekvenser for personalet: 
Personalet vil blive mere pressede og skal tage flere borgere ind og  løbe hurtigere, hvilket vil 
medføre dårligere arbejdsmiljø, risiko for stress, sygemeldinger mv. 
Vi kan derudover være bekymret for, at der vil være mindre tid til den nødvendige dokumentation,  
hvilket virker hindrende i fht. samarbejde med Myndigheden og vanskeliggør evt. afslutning af 
bostøtte. 
Færre hænder vil medføre øget pres i udførerdelen. 
 
Hvilke opgaver skal vi fremover ikke løse? 
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Der er behov for at der tages stilling til hvilke opgaver bostøtte ikke skal løse. 
 
Vedr. forslag nr. 45 – tilbagetrækning af ekstrabevilling til cafe parasollen 
 
Konsekvenser for borgeren: 
For borgere betyder det at de risikerer at skulle gå flere steder hen ift. at få hjælp, det vil være for 
nogen medføre store udfordringer, da de i forvejen har begrænsede ressourcer. 
 
Konsekvenser for personalet: 
Personalet løser i dag en del opgaver som, hvis de ikke har ressourcer til det, kan medføre øget pres 
på de uvisiterede væresteder (eks. Vejviser og SIV), som i forvejen er presset på hænder og tid. 
 
Hvilke opgaver skal vi fremover ikke løse? 
Der er behov for at der tages stilling til hvilke opgaver der ikke skal løse. 
 
Vedr. forslag nr. 46 – tilbagetrækning af ekstrabevilling til Klosterbo 
 
Konsekvenser for borgeren: 
Det er en tung målgruppe der bor på Klosterbo. Aktuelt er der for få pladser, der er flere der står på 
venteliste til en bolig, og behovet er stigende. 
Det betyder for borgeren, at nogle bliver fastlåst på forsorgshjem, hvilket vil medføre en øget udgift 
for Haderslev Kommune, andre som bor i egen lejlighed men som har behov for et omsorgstilbud, vil 
få en dårligere livskvalitet bl.a. ift. ensomhed, isolation, mad, misbrug, egen hygiejne. 
 
Konsekvenser for personalet: 
Der mangles i forvejen plads ift. målgrupper, hvorfor der kan være bekymring hvis der bliver skåret 
ned på antal pladser, tid til borgere, hvilke opgaver kan løse. 
For personalet vil det derudover betyde, at der på grund af manglende tid til relationsdannelse kan 
opstå unødige konflikter med en til tider udadreagerende målgruppe. 
Derudover kan det medføre et øget pres på de opsøgende medarbejdere ift. de borgere der er på 
venteliste. 
 
Hvilke opgaver skal vi fremover ikke løse? 
Der er behov for at der tages stilling til hvilke opgaver der ikke skal løse. 
 
Vedr. forslag nr. 47 – reducere i antal ledere i Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed 
 
Konsekvenser for borgeren: 
Det er vanskeligt at kommentere, men borgere vil forventeligt opleve dårligere service, idet niveau 5 
ledere er medarbejdende leder. 
 
Konsekvenser for personalet: 
Medarbejderne vil opleve at de skal udføre flere opgaver og der vil blive mere begrænset adgang til  
sparring og ledelsesmæssig støtte, hvilket forventeligt vil medføre øget pres på arbejdsmiljøet. 
 
Hvilke opgaver skal vi fremover ikke løse? 
Der er behov for at der tages stilling til hvilke opgaver der ikke skal løses. 
 
 
Vedr. forslag nr. 48 – nedlæggelse af nattevagt på Diagergård 
 
Konsekvenser for borgeren: 
De borgere der er visiteret til Diagergård er visiteret til et tilbud med nattevagt, netop fordi der er 
behov for støtte om natten. 
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Det er i strid med borgerens retssikkerhed, da flere i deres bevilling har beskrevet, at de er vurderet 
berettiget til og har behov for et døgndække tilbud. Dette fremgår af både udredning, faglige 
vurdering, begrundelser og bevilling. 
Der foreslås, at botilbuddet Svanen kan varetage opgaven. Borgergruppen på Diagergård er borgere 
med bl.a. massive selvmordstanker, angst, vrangforestillinger, paranoide, de har behov for trygheden 
i forhold til en nattevagt, og vil i de fleste tilfælde ikke være trygge ved at kontakte en ukendt 
medarbejder på Svanen, da behovet netop er, at der er en medarbejder der har opbygget en relation 
og dermed tillid til, der kan samtale/berolige face to face. 
 
Konsekvenser for personalet: 
De berørte borgere skal revisiteres, vil medføre en øget opgave for myndigheden. 
Såfremt det fortsat vurderes at borgere har behov for nattevagt på stedet (Diagergård) vil det 
medføre en øget udgift til at finde tilbud uden for Haderslev Kommune 
 
Vedr. forslag nr. 50 – reduktion i administration 
 
Konsekvenser for borgeren: 
Ikke beskrevet hvor besparelsen er. Såfremt det er i myndighedsafdelingen vil borgernes mulighed 
for at komme i kontakt med afdelingen mindskes endnu mere, end det allerede er tilfældet. 
 
Konsekvenser for personalet: 
Det administrative personale i Handicap og Psykiatri er allerede på et absolut minimum med en 
skrøbelig løsning, som pt. har konsekvenser for rådgivernes udførelse af deres daglige arbejde. Hvis 
der skæres yderligere, vil det bl.a. betyde, at der tages endnu mere tid fra rådgiverne ift. at udføre 
kerneopgaven. 
I forvejen bruges meget tid fra rådgiverne ift. telefonpasning ved sygdom, ferie mv. 
 
Hvilke opgaver skal vi fremover ikke løse? 
Der er behov for at der tages stilling til hvilke opgaver der ikke skal løses. 
 
 
 
2 Visitationen  

 
Vedr. forslag nr. 43 – reduktion i antal indskrivningsdage i beskyttet beskæftigelse. 
Vi er betænkelige ved, at der kan ske en øgning af ansøgning til andre service indsatser. 
 
Vedr. forslag nr. 44 – reduktion i serviceniveau på bostøtte. 
Der er mulighed for et øget antal ansøgninger på servicelovens §83 stk 1+2+3. Det vil i værste fald 
kunne forlænge sagsbehandlingen for den enkelte borgers ansøgning. 
 
Vedr. forslag nr. 48 – nedlæggelse af nattevagt på Diagergård. 
Der er mulighed for øget ansøgning på servicelovens §112 til nødkald og §83 til natbesøg. 
 
 
 
 
3 Bostøtter i Socialpsykiatri og Misbrug 

 
Vedr. forslag nr. 44 – reduktion i serviceniveau på bostøtte 
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Konsekvenser for borgerne forhold til besparelser i bostøtten. 
En stor del af vores arbejde er forebyggelse af indlæggelser. Går man blot et par år tilbage, var 
antallet af indlæggelser væsentligt højere end nu. Besparelse i bostøtte = længere ventelister = 
markant flere indlæggelser = massive merudgifter til Haderslev Kommune. 

 Perioder for hvor længe borgerne står på venteliste modstrider lovgivningen. 
 Risiko for at borgere der vil blive afsluttet pga. besparelser vil genindtræde på ventelisten. 

 
Der kan ikke skæres flere borgersager fra, den øvelse er allerede gjort af flere omgange.  
De tungeste borgere vil blive efterladt. Tunge borgere = større pakker = flere timer til den enkelte 
borger = færre sager på hver bostøttes sagsstamme = større venteliste. 
Pt. varetager bostøtten opgaver som var bosteds opgaver, besparelser i bostøtten vil medføre at 
disse borgere skal tilbage til bostederne= større udgifter. 
Færre bostøtter = færre timer = konsekvens for det tværfaglige samarbejde på tværs af instanser. ( 
jobcenter / sundhed og forebyggelse, lokal psykiatri, kriminalforsorgen. Dette vil medføre væsentlig 
forringelse af borgernes livskvalitet og oplevelse af et sammenhængende system. Konsekvensen vil 
være indlæggelse, livstilssygedomme, misbrug og pension frem for arbejde.  
Bostøtteindsatsen dækker ofte hele familien, da bostøttens indsats i forhold til den enkelte borger, 
påvirker hvordan de nærmeste har det. F.eks. børns trivsel, ægtefællers stress niveau og bekymrede 
forældre. 
 
Konsekvenser for personalet: 
Manglende kompetencemidler vil betyde mindre kvalitet i arbejdet med borgeren.  
Flere komplekse sager stiller krav til mere speciel viden= efteruddannelse. ( Autisme, PTSD, anden 
etnisk baggrund, spiseforstyrrelser osv. . ) 
Manglede kurser / efteruddannelse: problematisk at fastholde nuværende personale og at 
rekruttere nyt.  
Arbejdsmiljø: Færre til at løfte flere/  komplekse opgaver= øget risiko for stress og sygefravær = 
merudgifter til stress coach, psykolog, supervision.( Pt. har vi et meget lavt sygefravær i bostøtten ) 
 
 
 

4 Handicap – Bostøtte Øst 

 
Vedr. forslag nr. 44 – reduktion i serviceniveau på bostøtte 
 
Vores historik igennem flere år: For 4,5 år siden sparrede vi 1/3 personale i Bostøtten §85 Øst/Vest 
Haderslev/Vojens. Vi gik fra 18 til 12 medarbejdere.   
Vores sociale værested Klub 9/No 4 blev nedlagt i denne sparerunde, hvor der var åbent 365 dage 
om året. Her var mulighed for mad, udflugter, ferie og socialt samvær. Alt dette er ikke eksisterende 
længere. 
I samme sparerunde fik vi ikke længere vikar til dækning af ferie, sygdom, m.m. Siden da og til nu har 
vi selv skulle dække hinanden. 
I de sidste 2 år er vi blevet pålagt faste morgenvagter i Nørreled, og har ligeledes haft medarbejdere 
fast på Catharinahjemmet i aftenvagt. 
Pt. har vi en kollega ”udlånt” til Vejviseren to hele dage om ugen (tirsdag og torsdag). De arbejds-
opgaver, som hun ikke længere har plads de to dage i ugen i Bostøtten §85 Øst Handicap, skal vi 
andre varetage. 
 
Konsekvenser for borgeren 
De borgere der fremadrettet har brug for bostøtte, vil være længe på en venteliste. 
Det gælder borger der VUM’s  mere end to 2 timer i ugen.  
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Andre borgere betaler prisen, for ikke at modtage bostøtte i deres tid, når vi ledsager andre borgere 
til Jobcenter, læge, tandlæge, sygehus besøg m.m. Her har vi sjældent indflydelse på dato og 
tidspunkt. 
Borgerne oplever ligeledes et forringet serviceniveau, når personalet har ferie, møder, sygdom. 
Vi kan sjældent tilbyde et erstatningsbesøg, da vi alle har en fyldt arbejdsplan. 
Vores borgere med Handicap antager vi, ikke selv formår at komme i Vejviseren. Det skyldes, at 
størstedelen af borgerne har nedsat kognitiv funktions nedsættelse, og er ressource svage. 
Vores borger har medfødt udviklingshæmning, en del har erhvervede hjerneskade, og en gruppe har 
forskellig former for demens. Heriblandt er socialt udsatte, misbrugere, misbrugte og mange med 
både dobbelt og tribble diagnoser. Uden større generaliseringer er der dog nogle fællestræk, som 
kan beskrives hos langt de fleste, som er tilknyttet Bostøtte §85 Øst Handicap.  
Som udsat, udviklingshæmmet og dement er de ofte ramt på selverkendelsen, initiativtagning og 
det relationelle aspekt er afgørende for den enkelte. Dvs. vores gruppe af borgere har et større 
behov for, at der bliver skabt en tillid imellem parterne, før der kan iværksættes handlinger og 
støtteforanstaltninger. 
Da de har nedsat initiativ, bliver relationen afgørende for, om der overhovedet skabes kontakt og 
udvikling. Langt de fleste af vores borgere mangler ofte modet, forståelsen og evnen til selv at 
opsøge hjælp og støtteforanstaltninger.   
Borgere der ikke modtager den rette støtte, risikerer en dårligere livskvalitet og større sårbarhed. 
Borgerne mister tilliden til os, og det vanskeliggør relationsarbejdet. 
 
Konsekvenser for personalet. 
Vi mister endnu kollegaer, udover vores kollega der er udlånt to dage om uge til Vejviseren. 
Kosekvenserne er, at vi andre skal løbe stærkere. Arbejdsopgaverne er de samme blot – men der er 
færre kollegaer.  
Borgere antal tilknyttet Bostøtte §85 Øst Handicap har været status quo gennem alle årene ca. 90 
borgere fordelt pt. 6 medarbejder. 
Risiko for at sygefraværet stiger, kan blive en realitet – folk bliver syge pga. travlhed og stress.  
Yderligere risikerer vi, at fagligheden falder, arbejdsglæden reduceres og der bliver endnu sværere 
ved at finde tid til faglig opdatering/ sparring. Disse elementer er afgørende for vores trivsel på 
arbejde.  
Følelsen af ikke at slå til/være nærværende overfor borgerne kan opstå, og herved er der risiko for 
at arbejdsglæden forsvinder. 
Samarbejde med de pårørende kræver tid og ressourcer. Det kan være svært at finde tiden hertil 
med endnu en besparelse. 
Fleksibiliteten og serviceniveauet bliver forringet.  
Vi er allerede nu presset på tid, da vi har flere og flere borgere, der har behov for ledsagelse til 
jobcenter, læge, tandlæge, sygehus besøg m.m. Her har vi sjældent indflydelse på dato og 
tidspunkt.  
Sammen med borgeren bliver det vanskeligt at finde mødetidspunkter med intern og ekstern 
samarbejdspartner ved yderligere personale reducering.  
Samt de borgere vi pt. og fremadrettet får visiteret, visiteres de store VUM-pakker (minimum 3-4 
timer om ugen). Hvilket vi allerede på nuværende tidspunkt har svært ved at indfri, da vi ikke har 
hænder til at løse opgaverne. 
 
Hvilke kerneopgaver / arbejdsopgaver skal der ikke laves mere af i fremtiden? Vi ser ingen 
kerneopgaver, der kan laves mindre af i fremtiden ej heller arbejdsopgaver. Vi er i forvejen presset 
på tid. 
 
Er der andre muligheder og nytænkning i stedet for at det koster kollegaer: Vi ser ingen muligheder i 
reduktion i serviceniveau i Bostøtte §85 Øst Handicap. 
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5 Handicap – Bostøtte Vest 

 
Vedr. forslag nr. 44 – reduktion i serviceniveau på bostøtte 
 
Bostøtten har tidligere været igennem en større reduktion hvor vi sparrede 1/3 af personalet § 85 
bostøtten Øst/vest. Her blev også vores brug af vikar skåret helt væk, så vi nu selv dækker alt i 
forbindelse med ferie, sygdom mm.  Desuden er der i bostøtte vest ikke længere nogen ansat på 37 
timer. Vi oplever desuden en øget tilgang hvor vi på de seneste år er gået fra 40 borgere til 60 
borgere uden tilførsel af ekstra ressourcer i personalegruppen.  
Tidligere havde vi en servicemedarbejder ansat, som varetog de praktiske opgave som f.eks. 
rengøring af fællesarealer, varebestilling og div. Ad hoc opgaver, disse opgaver skal vi i dag selv 
varetage. Det er desuden generelt væsentligt at være opmærksom på, at der ikke blot kan ses på 
bostøtter i forhold til antallet af borgere pr. ansat. Da funktionsniveauet varierer meget, og der skal i 
Bostøtte Vest påregnes kørselstid, da borgerne er bosat i en stor radius så som Gram, Hjerndrup, 
Over Jerstal, Skovbølling osv.  
 
Tidligere havde vi et værested/støttecenter ud over bostøtte borgerne som vi også varetog, 
støttecenteret var åbent 7-9 + 15.30 -19.30 i hverdag og 8-19 i weekender. 365 dage i året. Dette 
havde til formål, at vi var tilgængelige når de svageste borgere havde behov for vores støtte og 
derfor kunne blive boende længere tid i eget hjem.  Da tilbuddet lukkede, var der flere borgere der 
blev flyttet til en døgnplads. Vi forestiller os, at hvis serviceniveauet bliver skåret yderligere, vil der 
være endnu flere borgere, der ikke kan klare hverdagen i egen bolig. Samtidig ser vi at 
kvalitetsstandarderne er ændret, så der nu skal mere til for at blive visiteret til bofællesskab, hvilket 
lægger et yderligere pres på bostøtten, da borgeren der bliver visiteret til bostøtten fremadrettet alle 
vil have et behov for støtte i 2 timer og opefter om ugen. 
 
Pt. har vi en medarbejder udlånt 2 dage i ugen til ”Vejviseren”. Her dækker vi selv hendes 
arbejdsopgaver med 16 timer i ugen uden at have fået tilført ekstra ressourcer. Hvilket betyder at vi 
løber stærkere lige nu, og dette er ikke holdbart i længden. Dette betyder serviceforringelser for 
borgerne, i form af bl.a. meget mindre fleksibilitet fra vores side. Vi kan mærke dette slider på os, da 
vi føler os utilstrækkelige og sjældent får tid til at tale med hinanden og få vendt dagens 
udfordringer. Dette er væsentligt, da vi bruger os selv som det primære arbejdsredskab, hvis vi på 
den lange bane skal bevare en høj faglighed og undgå omsorgstræthed/stress er det vigtigt at få 
sparring i hverdagen. På lang sigt, vil et øget pres, føre til dårligt psykisk arbejdsmiljø og dermed evt. 
lang tids sygemeldinger. En yderligere reduktion, vil blot forstærke ovenstående.  
 
I andre kommuner som vi sammenligner os med, ses der en øget tilgang af borgere, med behov for 
bostøtte. F.eks. Fredericia kommune, som har et velfungerende tilbud svarende til ”Vejviseren” har 
de ikke kunnet skære i antallet af bostøtter, men de har ved hjælp af det åbne tilbud, kunne bevare 
bostøtten på samme niveau som tidligere, hvor forskellen så ligger i at det er borgere med behov for 
en mere massiv støtte, der får bostøtte.   
Vi har mange opgaver hvor borgere har behov for ledsagelse til diverse offentlige instanser. Da 
vores borgere er fysisk/psykisk handicappede og derfor har brug for støtte til at navigere i systemet. 
Borgerne har brug for støtte til, at forstå hvad der bliver sagt og til at få formidlet deres budskab og 
støtte til at handle på instrukser fra læge/sygehus, jobcenter mf. Mange af borgerne i bostøtte Vest 
har et lille netværk og ofte intet netværk, og derfor har de ikke andre der kan støtte dem/ledsage 
dem. Hvis vi bliver reduceret og får mindre tid, vil vi blive mindre fleksible og det kan derfor næsten 
blive umuligt at få vores kalender, borgers kalender og de eksterne samarbejdspartneres kalender til 
at gå op i en højere enhed.  
 
Borgerne i bostøtte vest er ”svage” borgere med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne og bostøtten 
er inde omkring mange personlige ting. Derfor er relationen en stor del af succes kriteriet for 
bostøtte arbejdet, da det handler om tryghed, forudsigelighed og genkendelighed. Hvis vi skal 
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reduceres + have ”svagere” borger (de nye kvalitetsstandarder) vil konsekvensen blive, at vi vil blive 
nødt til at fravælge vigtig støtte/ledsagelse da vi simpelthen ikke kan nå at dække alle behov. 
Yderligere vil borgeren ikke opleve at blive mødt ens, da de i en reducering af bostøtten vil opleve at 
få endnu flere forskellige bostøtter ind over deres liv, hvilket for nogle kan betyde at en god 
udvikling, bliver sat på stand by pga. det relations arbejde bostøtten opbygger med den enkelte og 
som er en af grundstenene i at kunne arbejde med fysisk/psykiske udviklingshæmmede borgere.  
Generelt vil et nedsat serviceniveau give risiko for at borgerne mister tilliden til os, og dermed 
vanskeliggøres relations arbejdet. Hvis vi skal have en god relation, og dermed få et godt udbytte af 
bostøtten er det vigtigt at bostøtten udviser nærvær, ro og overblik så borgeren føler sig tryg og 
dermed på sigt kan blive så selvstændige som mulig i eget liv og forblive i egen bolig i stedet for at 
flytte i bofællesskab, eller blive tilknyttet hjemmeplejen.   
 
Vi har gennem de seneste år oplevet, at de borgere der visiteres til bostøtten får mere komplekse 
problemstillinger, så de udover at være fysisk/psykisk udviklingshæmmede også i stigende grad har 
psykiatriske diagnoser, der skal tages hensyn til. Vi skal hele tiden kunne navigere i borgernes 
aktuelle livssituation og jo større udfordringer en borger har, des mere vigtigt bliver det at vi evner at 
have overblik og kendskab til hvad der sker i deres liv, da det ofte er svært for borgerne selv at gøre 
opmærksom på, hvad de skal have støtte til, de har simpelthen ikke selverkendelse eller overblik 
over indkommen post, rengøring, hjælpemidler, egenomsorg, aftaler, økonomi, sociale udfordringer, 
energiforvaltning psykiske udfordringer eller alt muligt andet der er en del af disse menneskers liv.  
 
Da borgerne i bostøtte vest er fysisk/psykisk udviklingshæmmede og eller senhjerneskadede, må 
man antage at deres handicap er vedvarende og derfor kan det kun meget sjældent forventes, at 
borgerne afsluttes, fordi de kan klare sig selv 100 % i hverdagen. Dvs. flowet i bostøtten er lav, og 
derfor vil der hurtigt opstå en venteliste hvor det kan være svært at forestille sig at den bliver 
nedbragt med tiden. Desuden vil vi få meget sværere ved at kunne tilbyde erstatningsbesøg, hvis 
det vanlige besøg af en eller anden grund aflyses f.eks. hvis en medarbejder holder ferie eller er syg. 
I forvejen er det svært for borgerne når deres faste bostøtte er væk på f.eks. har ferie, vi oplever ofte 
et øget arbejdspres efter ferie perioden, fordi borgerne reagerer på den ændrede struktur i ferie-
perioden. 
 
Hvilke kerneopgaver / arbejdsopgaver skal der ikke laves mere af i fremtiden?  
Det er svært at få øje på hvilke opgaver vi ikke længere skal varetage, da vi konstant øver os i at 
effektivisere, så der ikke bliver brugt unødige ressourcer, men borgerne stadig får et godt udbytte af 
deres støtte.  I stedet kan vi have visioner om at der investeres i en udbygning af § 85 støtten. Da det 
er billigere at borgere bliver længst muligt i eget hjem. Mange vil kunne blive væsentlig længere i 
eget hjem, med den rette støtte. Vi tænker at § 85 støtte trods alt er et billigere tilbud end 
botilbuddene. Vi har flere borgere i bostøtten som reelt burde bo i botilbud, men vi formår med § 85 
at støtte dem så godt, at de kan blive i eget hjem i stedet for et botilbud. 
 
 
 
6 Bostedet Kløvervænget  

 
Vedr. forslag nr. 43 – reduktion i antal indskrivningsdage i beskyttet beskæftigelse 
 
Konsekvenser for borgeren: 
Det vil være svært for nogle borger ikke at skulle afsted hver fredag. Vi har i en i et af husene, der i 
perioder havde fri om fredagen, det var hun sket ikke glad for. Weekenderne blev for lange, syntes 
hun. Arbejdet har for hende en stor værdi. Skiftet mellem bosted og arbejde er meget vigtigt og det 
gælder for en stor del af vores borger. 
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Mange borgere går til ridning, fys. eller andet, der gør, at de i forvejen har en dag fri, så nogen vil de 
være nede på 3 arbejds dage. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt at flytte disse ting til om 
fredagen, da mange lukker tidligt der. 
Der er også mange yngre borgere hos os, hvor det ikke giver meget mening for dem med en ekstra 
lang weekend hver uge. 
Der skal også sættes ekstra personale ressourcer ind, da der skulle være fuld dækning på fra kl. 7-15 
hver fredag, i alle husene. Der er nogen af borgerne, der vil reagere med rastløshed og her vil det 
kræve ekstra opmærksomhed. Ville vi på Kløvervænget sætte noget i stedet for arbejdet? 
 
I forhold til besparelse på kompetencemidlerne tænker vi, at i Haderslev Kommune skal vi arbejde 
ud fra KRAP. Der er brugt ressourcer på at uddanne alle medarbejder, så vi kan handle og tale ud fra 
en fælles forståelse. Det er så fin. Stopper vi så her, er vi så dygtige, at vi ikke behøver at videre 
uddanne os og hente mere og ny viden, hvis vi nu skulle få borger, hvor vores færdigheder ikke 
rækker? Vi er med til at uddanne studerende, som gerne skulle blive gode og kompetente kollegaer, 
hvordan skal vi stå inde for det, hvis vi ikke kan følge med og videreuddanne os? Der er et ordsprog 
der siger: Den der tror han er færdig uddannet, er mere færdig, end uddannet. 
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7 Bostedet Diagergård 

 
Vedr. forslag nr. 48 – nedlæggelse af nattevagt på Diagergård 
 
Konsekvenser for borgeren: 
At fjerne nattevagten på Digagergård kan få store konsekvenser for beboerne. Beboerne er meget 
skrøbelige og sårbare og det vil derfor være meget svært for dem at tage kontakt til personale de 
ikke kender, personale fra f.eks. Svanen, hvilket i jeres forslag er en mulighed.  Ved at beboerne har 
mulighed for at kontakte en nattevagt de kender, og som har været her i løbet af aftenen, så vil 
denne besidde en viden som potentielt kan afværge i værste fald en indlæggelse. Dette da 
beboerne ofte mest af alt har brug for at der er nogen der kan sætte sig ind i hvad de tænker, og 
hvad der normalt kræves med henblik på at holde situationen ud. Det virker yderst usandsynligt at 
en fremmed for beboerne, ville kunne yde lignende støtte i sådan en situation. 
 
Når beboerne har brug for hjælp/støtte om natten er det ofte når deres psykiatriske diagnose 
kommer meget til udtryk, med f. eks psykose, paranoide tanker, vrangforestillinger, selvmordstanker 
ol. Det har da stor betydning, at det er personale der kender dem og som de er trygge ved, som de 
kan ringe til. Ligeledes at det er et personale med kendskab til netop deres diagnose og hvilke 
mestringer der i den givne situation vil kunne hjælpe beboerne.  
 
Har man taget højde for, at der er enkelte beboer der er så dårlige på Digagergård  som de så ofte 
er,  vil de have meget svært ved eller ikke vil kunne selv tilkalde hjælp om natten pga. de bliver 
meget psykotiske og eller selvmordstruende, og vi tænker at der er stor risiko for at  den 
selvmordstruede gør handling af deres  tilstand. 
Man må regne med, at der kommer øgede udgifter til indlæggelser, da lige præcis den generelle 
tryghedsfunktion forbygger indlæggelser.  Flere indlæggelser = flere udgifter. Jo større psykose jo 
dårligere funktions niveau efterfølgende = længere tid på bosted samt mere støtte når de flytter ud i 
egen bolig = store støtte pakker fra bostøtten.  

 
Da vi har et ABA-anlæg på Digagergård skal der inden for 30 min fra alarmen går/vi bliver ringet op 
være et personale på Digagergård bosted, som har kendskab til alarmen. Denne funktion skal der 
også være en til at varetage. Det er ikke tydeligt i handlekataloget hvor denne opgave placeres.  
 
Ved reducering af mulighed for kompetenceudvikling, kan vi ikke tage borgere ind med nye 
problemstillinger som vi ikke i forvejen er kvalificeret til, eller ændre sammensætningen væsentligt, 
da f.eks. kun to personaler har særlig kompetencer ift. Autisme.  

 
Vi oplever stadig mere komplekse sager, der kræver mere specialviden, og uden mulighed for 
efteruddannelse vil det give dårligt arbejdsmiljø. Det vil være svært at fastholde personale da de 
nødvendige kompetencer ikke tilføres. 
På trods af at statistikken muligvis viser, at beboernes brug af nattevagten har været faldende, må 
man ikke negligere vigtigheden af vores tilstedeværelse, hvis der sker noget om natten. F. eks. ved 
pludselig markant forværring af en beboers mentale tilstand, hvilket ikke er ualmindeligt ved 
beboerne på Digagergård. 

 
I de situationer, hvor en indlæggelse om natten har været nødvendigt, har disse indlæggelser kunnet 
foregå roligt og trygt for beboerne pga. personalets indgående kendskab til beboeren. 
Konsekvensen af at det faste personale ikke er til rådighed om natten vil kunne medføre 
tvangsindlæggelser.  
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Tillæg  til høringssvar 
 
Der er i handlekataloget udtrykt, at nattevagten på Diagergård udgør en generel tryghedsfunktion 
og sekundært i sjældnere tilfælde opfylder konkrete socialpædagogiske behov. 
Er det ikke socialpædagogiske behov der opfyldes, når personalet om natten sidder med en borger, 
der har skåret sig i håndleddet i afmagt pga. frygten for, at gøre skade på sig selv eller andre og man 
via sit kendskab til hvilke mestringer der virker for netop denne borger, får stoppet den 
selvskadende adfærd? 
Når en borger vender hjem om natten, efter vedkommende har været forsvundet i et døgn og har 
vandret rundt i byen på må og få- så længe at vablerne på fødderne er så store, at der ikke kan 
bæres sko for bare smerte og er så psykisk ustabil, at en tvangsindlæggelse er forberedt, men 
personalet i stedet ved samtale i ro og tryghed får borgeren indlagt til den rette hjælp? 
Når vi om natten forsøger at få ro over en borger der er så forpint af stemmer, at der bliver kastet en 
kniv i ren fortvivlelse. Hvor man i kraft af sit kendskab til borgeren og sin faglige viden formår at få 
borgeren til ro og undgår en indlæggelse? 
Når vi om natten får forsikret en borger om, at det er sikkert for vedkommende, at være i sin egen 
lejlighed, til trods for borgeren er sikker på den er besat af onde væsener? 
Når vi via vores kendskab til borgerens dag/tidligere samtaler med borgeren i løbet af dagen, kan 
afværge en konflikt om natten, hvor borgeren ikke kan sove, da hændelsen tidligere på dagen stadig 
rumsterer i hovedet? 
Når en grædende borger tager kontakt om natten og har brug for at snakke om en episode tidligere 
på ugen, som pludselig har gjort vedkommende bange og ked af det og vi via vores kendskab til 
episoden kan realitetsorientere borgeren? 
Når en borger om natten har brug for at snakke om sin fortid, som fylder meget og vi ved hvordan vi 
skal håndtere det, da vi har hørt historien mange gange og kan derfor hjælpe borgeren til at 
reflektere og forsikre borgeren om, at hans handlinger er ok? 
 
Ingen tvivl om, at vi har borgere på Diagergård, hvor trygheden om vores tilstedeværelse om natten 
er essentiel. Alene tanken om, at vi er i nærheden og der vil gå 2 minutter fra et opkald/et bank på 
døren til vi er klar, er nok til at nogle kan sove trygt om natten.  
Men en væsentlig faktor i denne tryghed er, at de kender personalet og de ved, at personalet kender 
dem og lige netop deres historie/problematikker. 
 
Personalegruppens kompetence er at møde det enkelte menneske, der hvor det er, og opbygge en 
relation. Den gode relation betyder, at personalet har helt særlige muligheder for at støtte den 
enkelte og samfundet med at inkludere og udvikle det enkelte menneskes potentiale og leve et liv 
med muligheder. Vores samlede faglighed er baseret på teoretisk viden, erfaringer og værdier.  
Det er vores pædagogiske erfaring, at hvis en metode skal have fremgang, skal den bygges på en 
god relation.  
Vi må derfor gøre opmærksom på, hvor vigtig denne relation er, sammenholdt med kendskab til 
borgeren –  i fht. tilbuddet om kvalificeret personale – også om natten! 
 
 
 
8 Bo- og aktivitetstilbud NyBo 

 
Vedr. forslag nr. 43 – reduktion i antal indskrivningsdage i beskyttet beskæftigelse. 
 
Da Aktivitetstilbud NyBo er organiseret under Handicap Bo- og Beskæftigelse, udtrykkes af 
terapeuterne særligt bekymring for det fremsatte forslag omhandlende: Reduktion i antal af 
indskrivningsdage i beskyttet beskæftigelse, med medarbejderreduktion til følge. 
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Der udtrykkes særligt bekymring for, om en eventuel reduktion i medarbejdergruppen på 
Aktivitetstilbud NyBo, vil få konsekvens for den individuelt tilpassede borgertilgang der anses for 
værende altgørende i arbejdet med yngre senhjerneskadede borgere. 
 
Konsekvenser for borgeren: 
Borgere, som visiteres til Aktivitetstilbud NyBo via SEL § 104, må ved en evt. medarbejderreduktion 
forvente ændringer i deres fremadrettede tilbud, svarende til nedenstående: 
 
En reduktion i medarbejdergruppen på Aktivitetstilbud NyBo anses, at ville få væsentlig betydning 
for arten og omfanget af de aktiviteter, der kan tilbydes borgerne under deres deltagelse på 
tilbuddet. Særligt forudses det vanskeligt fortsat at kunne tilpasse samt tilgodese de enkelte 
borgeres interessefelter i forbindelse med valg af, for borgerne betydnings- og meningsfulde 
aktiviteter.  
En reduktion i medarbejdergruppen på Aktivitetstilbud NyBo vil bevirke, at aktiviteter fremadrettet 
må planlægges, igangsættes og gennemføres i større grupper af borgere end hidtil. Ud fra et 
terapeutfagligt perspektiv anses dette for værende uforeneligt med ønsket om, at arbejde 
klientcentreret og med særligt udgangspunkt i de enkelte borgeres aktuelle fysiske og kognitive 
funktionsniveau. Med andre ord frygtes en reduktion i medarbejdergruppen, at bidrage til forringede 
muligheder for at gennemfører individuelt tilpassede aktiviteter, med det formål at vedligeholde den 
enkelte borgers aktuelle fysiske og kognitive funktionsniveau, og dermed sikre, at den enkelte 
borger fortsat kan mestre så meget som muligt i eget liv. Med en reduktion risikeres at de aktiviteter 
som terapeuterne kommer til at kunne tilbyde begrænses og kommer til at ligge uden for den 
enkeltes interessefelt, eller fysisk er noget som den enkelte ikke kan udføre for eksempel pga. 
lammelse i den ene arm, og derfor må nøjes med at se på at de andre er aktive – for eksempel hvis 
den eneste aktivitet som foregår. er at strikke, Det vil bl.a. medføre en nedsat livskvalitet, og nedsatte 
fysiske og kognitive funktioner, der igen på sigt medfører et øget behov for støtte i hjemmet eller et 
andet sted hvor borgerne kan være, hvor der er et personale som støtter og hjælper. 
 
Udover ovenstående udtrykkes af terapeuterne bekymring om, at en reduktion i 
medarbejdergruppen vil få uundgåelige konsekvenser for den terapeutfaglige indsats der på 
nuværende tidspunkt ydes til øvrige borgere med tilknytning til Aktivitetstilbud NyBo. For eksempel 
foregår der træning i udendørs gang på "Skralde holdet", for de som kan, og resten af gruppen bliver 
hjemme. Den gruppe, som går med rundt i byen og samler skrald, kommer ud og får frisk luft, 
dybere åndedræt, øget velvære, mærker de forskellige årstider, føler at de gør noget nyttigt ved at 
samle affald, og de styrkes fysisk af at gå på det foranderlige underlag. Hvis borgerne ikke kommer 
ud og gå nedsættes bla. deres styrke og balance med risiko for at falde og evt. brække et ben, 
hvilket igen vil medføre at de har et øget behov for hjælp og støtte i hjemmet. 
 
Terapeuterne udtrykker bekymring for, at en reduktion i medarbejdergruppen på Aktivitetstilbud 
NyBo vil få væsentlig indvirkning på, omfanget af de terapeutfaglige ydelser der fremover vil kunne 
tilbydes borgere på genoptræning (Sundhedslovens § 140). Dette vurderes at stå i skærende kontrast 
til terapeuternes viden om, at der i Haderslev Kommunes Træningsafdeling opleves et stigende pres 
på at sikre opstart samt gennemførelse af genoptræningsforløb for borgere bosat i kommunen, 
indenfor de lovgivningsmæssige tidsfrister. 
På tilsvarende vis udtrykker terapeuterne bekymring for. at en reduktion i medarbejdergruppen på 
Aktivitetstilbud NyBo kan få betydning for hvilke borgere, der fremadrettet kan tilbydes et 
jobafklaringsforløb visiteret af Haderslev Kommunes Jobcenter jf. LAB § 32. For eksempel ved 
reduktion vil det kunne medføre en ringere kvalitet af observationer, samtaler og afprøvninger til 
beskrivelse af borgerens arbejdsevne, skånebehov m.m., derved bliver borgerens fremtidige 
arbejdsfunktioner og arbejdsmuligheder mere utydelige, med risiko for yderligere begrænsninger 
for borgernes muligheder. 
Borgere, som på nuværende tidspunkt samt fremadrettet visiteres til et midlertidige ophold på NyBo 
Døgn (SEL § 107), frygtes ligeledes at opleve konsekvens af en evt. reduktion i medarbejdergruppen 
på Aktivitetstilbud NyBo. Ved ændring af den nuværende terapeutfaglige normering på 
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Aktivitetstilbud NyBo anses det for vanskeligt at kunne fremstå med samme fleksibilitet som hidtil i 
forbindelse med den daglige træning af borgere på midlertidige ophold. 
Derudover udtrykkes der af terapeuterne bekymring for, om der efter en evt. reduktion i 
medarbejdergruppen, fremadrettet kan ydes den fornødne tværfaglige indsats til borgere, på 
midlertidige ophold på NyBo Døgn, som har behov for mere komplekse genoptræningsforløb. 
 
 
 
 
9 Bostedet Svanen  

 
Vedr. forslag nr. 48 – nedlæggelse af nattevagt på Diagergård 
 
Høringssvar vedr. spareforslag, nedlæggelse af nattevagten på Diagergård, som så skulle foretages 
fra Svanen 
 
Baggrundsviden om Svanen: Svanen er et døgndækket botilbud for 10 borgere. Samtidig bemander 
personalet akuttilbuddet døgnet rundt. Om natten består bemandingen af en rådighedsvagt fra 
vagtværelse fra kl. 23 til 7 hver nat. 
 
I forvejen er der en del opkald i huset pga. urolige borgere og der er opkald til akuttilbuddet. P.t. ca. 2 
hver nat i gennemsnit. 
 
Alle opkald honoreres med ca. 1 time, der går til afspadseringsregnskabet. På årsbasis beløber dette 
sig p.t. til ca. 800 timer, som belaster afspadseringsregnskabet og dermed til dels vikarforbruget. 
 
Mulige konsekvenser af at nedlægge nattevagten på Diagergaard 
Svanen ville skulle tage imod opkald fra Diagergaard om natten. Derved vil medarbejderne vil blive 
mere belastede ved flere opkald, hvilket kan påvirke trivslen, da de forud for en rådighedsvagt 
allerede har haft 8,5 timers aftenvagt. Hvis Diagergaard har lige så mange opkald som Svanen p.t. vil 
det være en fordobling af belastingen både menneskeligt og økonomisk. 
 
Bliver der behov for personalets tilstedeværelse på Diagergaard om natten i en akut situation, vil 
Svanens personale ikke kunne køre derud, da de ikke kan forlade Svanen og akuttilbuddet. 
 
Det foreslås derfor at Svanen alene tager imod opkald fra Diagergaards beboere. Ved behov for 
personalets tilstedeværelse, skulle Svanen tilkalde Diagergaards personale, som jo kender beboerne 
derude. Derved fordeles den personalemæssige belastning også bedre mellem tilbuddene. Det 
forudses at kunne blive et problem at kalde personale på arbejde i deres fritid. 
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10 Beskyttet beskæftigelse 

 
Vedr. forslag nr. 43 – reduktion i antal indskrivningsdage i beskyttet beskæftigelse. 
 
 
Indledning: 

Idet vi takker for muligheden for at blive hørt i forbibdelse med det udarbejdede handlekatalog tillader vi os hermed at give 

nedenstående bemærkninger, idet vi dog kun referere til forslaget om reduktion af indskrivningsdage i Beskyttet Beskæftigelse. 

 

Forslagets konsekvenser for borgerne: 

 Hvad betyder dette forslag for borgerne og hvilke konsekvenser har det for deres tilværelse og livssituation? Vi stiller stort 

spørgsmåltegn ved så drastiske ændringer af borgernes generelle struktuelle forhold og arbejdsmarkedsforhold, samt for 

rammerne for borgernes tryghed og et meningsfyldt liv. 

 

Bliver dette udspil en realitet, mener vi at reduktionen af indskrivningsdage vil udfordre vores mulighed for at leve op til 

kerneopgaven i henhold til serviceloven; §1, stk 1. punkt 1.2.3, §1, stk 2 ”at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig … 

og forbedre livskvaliteten” og §1, stk 3 ”..et ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer ..”. At fremme livskvalitet, 

udvikling, det gode liv, arbejdsliv osv.  

Det er alle centrale begreber i formålsbeskrivelserne som er udtryk for den retsikkerhed som borgerne har krav på i 

velfærdssamfundet, men med de forslåede besparelser vil dette være svært at opfylde. Derudover bør nævnes at alle 

medarbejdere på de respektive værksteder, har samme grundlæggende rettigheder og retsikkerhed som alle andre - om man 

er handicappet eller ej. Hvilket understeges i FN handicapkonvention med handicappedes rettigheder omkring ligeværd, lige 

deltagelsesmuligheder i alle dele af samfundslivet. Hvilket berettiger et arbejdsliv! 

 

FN’s handicapkonvention 

Artikel 19: Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet. 

Stk. b) At personer med handicap har adgang til et udvalg af støttetilbud i hjemmet og på boligområdet samt andre lokale 

støttetilbud, herunder den nødvendige personlige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet samt for at 

forebygge isolation fra eller udskillelse af samfundet. 

Borgernes hverdag og livsmål vil ændre sig markant, hvis besparelser bliver gennemført. 

- Den struktur og de rutiner, der er opbygget gennem længere tid / mange år, er med til at give borgeren en tryghed, som er 

fundamentet for deres videre udvikling. For borgere, der bor i egen bolig kan en ekstra fridag betyde ensomhed, utryghed og 

kedsomhed. 

- Behovet for individuelle samtaler efter weekenden risikerer at blive større 

- Det vil nedbringe viften af tilbud rundt på værkstederne, når der bliver mindre tid til opgaverne. 

- De seneste år har vi modtaget mere krævende borgere, hvor dokumentation og mødeaktivitet har krævet mere tid og med en 

timereduktion vil dette blive endnu vanskeligere at honorere. 

- På værkstederne er der også indskrevet borgere, der bor hjemme hos forældrene. For dem er værkstedet en stor del af deres 

liv uden for hjemmet og mange af dem kan ikke passe sig selv, det vil få vidtrækkende konsekvenser for disse familier. 

- I hele processen er borgerne ikke blevet hørt eller informeret, hvilket har fået en gruppe borgere til at stille spørgsmål ved 

deres medbestemmelsesret og indflydelse på deres hverdag. 

 

Ovenstående har givet anledning til følgende spørgsmål: 

- Bliver antallet af pladser i beskyttet beskæftigelse tilsvarende nedsat? 

- Vil der fremadrettet kun være heldagspladser i beskyttet beskæftigelse? 

- Er der medregnet pædagogisk forringelser til borgerne? 
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- Hvad skal der ske med de eksterne opgaver vi varetager? 

- Har man tænkt på at efterleve handicapkonventionen? 

- Vil vi fortsat kunne tilbyde andre kommuner pladser hos os ? 

 
Konsekvenser for personalet  

Vi er først og fremmest meget berørte over, at vi ikke er blevet hørt tidligere i processen omkring forslag til sparekataloget. Vi 

føler os krænkede på vores høringsret, og 

vi mener ikke at processen har levet fuldt ud op til intentionerne i kommunens MED-aftale.   

Vi finder det er urimeligt, at vi får meldingen om spareforslaget, umiddelbart før værkstederne har ferielukket i 3 uger, da dette 

har det besværliggjort muligheden for at gennemarbejde et tilfredsstillende og gennemarbejdet  høringssvar. 

Forslaget har givet en del uro, splid og misundelse på de enkelte arbejdspladser, da det kun er de fuldtidsansatte der skal 

bidrage til besparelsen, mens deltidsansatte og tjenstemænd friholdes. 

Den enkelte medarbejder er berøres og påvirket over sin egen økonomiske fremtid., idet langt de fleste har baseret deres 

familieliv på fuldtidsansættelse. 

Fultidsansatte berøres på løn og tillæg, for nogle med en lønnedgang på 13,5 %. 

Der er bekymring for og usikkerhed om, hvilken betydning nedgang i ansættelsesgrad betyder for efterlønnen og pensionen.  

Det vil ligeledes være svært at få folk til at påtage sig særlige opgaver, da ”den fornødne tid” bliver sværere at finde, dette 

gælder eksempelvis forflytningsvejledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og praktikvejledere. 

Vi er bekymrede for at vi på en firedages uge, vil få relativt flere borgere pr.dag, og at mængden af dokumentation forbliver 

den samme. Det vil medføre større arbejdspres, dårligt arbejdsmiljø med risiko for stress og sygemeldinger. 

 

Ovenstående har givet anledning til følgende spørgsmål: 

 

- Har man råd til at blive i sit ønskejob, eller skal man søge nyt? 

- Mister vi gode erfarne og fagligt dygtige kolleger? 

- Kan vi fremover modtage Pau elever, (de skal have 37 timer ugentligt), pædagogstuderende, folk i ressourceførløb 

og jobafklaring? 

- Gælder timenedsættelsen også lederene og adminstrative medarbejdere? 

- Hvad med bostederne, som får borgene hjemme om fredagen. Ændres deres normering tilsvarende? 

 
Bekymring for det faglige niveau  

Vi er bekymrede for hvordan vi på faglig forsvarlig vis kan leve op til de beskrevne ydelser i BB`s 
nuværende kerneopgave samt  Servicelovens § 103 og §104. 

Kerneopgave for beskyttet beskæftigelse:  
Sætte rammen for beskæftigelse og aktiviteter, der motiverer og støtter den enkelte borgers udvikling, til et så 
selvstændigt og aktivt liv som muligt. 
Kernebestilling for § 103: 

Tilbyde beskyttet beskæftigelse og understøtte den enkelte borger på sigt kan få tættere tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
Kernebestilling for §104:  
Tilbyde aktivitets og samværstilbud og øge den enkelte borgers livskvalitet, yde omsorg og sundhedsfremmende 
aktiviteter. Beskæftigelsesforløb og aktiveringsaktiviteter, hvor det langsigtede perspektiv kan være at fastholde et 
mål om en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
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Vi ser det som et indbygget dilemma at  når borgeren og personalet er færre timer på værkstedet, vil den relationelle  kontakt 

blive prioteret  i samme eller større omfang end før. Derved bliver tiden til dokumentation udfordret, selvom behovet for 

dokumentation med stor sandsynlighed vil øges.  

 

Der vil fremover være mindre tid til den faglige fordybelse i hver enkelt borger samt  

mindre tid til kommunikation med samarbejdspartnere, som pårørende, bosteder, myndighed, samt de eksterne 

virksomheder, idet behovet for kommunikation vil være uændret. Desuden vil der være mindre fleksibilitet i forhold 

mødevirksomhed vedrørende den enkelte borger. 

 

Det kan ses (jf. venteliste) at kommende og hjemkomne borger er § 104-borgere, med øget behov for særlig tilrettelagte 

aktiviteter og meningsfyldt arbejde. Dette kræver en øget faglig pædagogisk indsats som også vil være udfordret af manglende 

tid. 

Der er en øget risiko for, at kvalificerede, erfarene og faglige kompetente medarbejdere ikke længere vil finde det attraktivt, at 

arbejde/søge arbejde hos BB grundet den begrænsede åbningstid. 

Endelig er der også en øget risiko for, at nytænkning, projektarbejde og evidensarbejde reduceres eller helt bortfalder pga. 

manglende ressourcer og tid. 

 

Ovenstående giver anledning til følgende spørgsmål: 

- Hvad med eksterne samarbejdspartnere herunder uddannelsesstederne? 

- Hvad med de produktionsaftaler vi har? 

- Hvad med de møder og eksaminer på Campus der ligger om fredagen? 

- Hvad med deltagelse i kurser og diverse møder samt efteruddannelse og opkvalificering? 

 

 

Vi håber at ovenstående reflektioner og spørgsmål vil blive taget i betragtning i forbindelse med den endelige beslutning om 

besparelser. Vi vil dog understrege at uanset hvordan besparelsen vil blive gennemført, vil vi samtidig udfra ovenstående 

reflektioner appelere til at der kommer en udmelding om hvilke elementer i opgaverne der kan reduceres tilsvarende.



 

Side 17 af 18 

Alternativt spareforslag i Beskyttet Beskæftigelse 
 
I sparekataloget er foreslået, at alle ansatte i Beskyttet Beskæftigelse, maximum må have 32 timer, så der er lukket om 

fredagen. Forslaget vil spare: 5 timer om ugen for 21 fuldtidsansatte (105 timer om ugen) Og mellem ½ og 4 timer for 12 

ansatte. (Ca 30½ time) I alt en besparelse på 135½ time pr. uge i Beskyttet Beskæftigelse. Og at man sparer en femtedel af 

taxakørslen. 

 

Dette medfører en del ulemper for både borgere og personale, dette er nærmere beskrevet i høringssvaret.  Men her lige et 

par eksempler: 

- Fultidssansatte går 13,5 % ned i løn, og det vil påvirke både tillæg og pension, tror det medfører en del opsigelser, 

hvorved vigtige kompetencer forsvinder. 

- De fuldtidsansatte har de fleste tillidshverv og ekstra opgaver, som kræver ”borgerfri tid”. Den tid vil blive mindsket 

væsentligt. 

- Det kan give en del uro på arbejdspladserne, da ikke alle bidrager til besparelsen. 

- I sidste ende går det ud over kvaliteten og kerneopgaven- vores borgere. 

 

Det alternative forslag er ca. samme besparelse: 

- at alle ansatte (ca. 75 medarbejdere) i Beskyttet Beskæftigelse bidrager med 2 timer. (Det vil ”kun” påvirke den enkeltes løn 

mellem 5 og 9 %, afhængig af timetal). Løsningen vil spare 150 timer om ugen i Beskyttet Beskæftigelse. (Der er plads til at 

friholde personaler, der arbejder på 30 eller 31 timer, så de ikke kommer under grænsen for fuldtid/deltid, og de få 

tjenstemandsansatte.) 

- En solidarisk løsning, som økonomisk nok vil være mere ”spiselig” for alle. 

- Fredags lukningen bibeholdes, så taxa stadig spares. 

- Den planlagte arbejstid vil være 32 ¼ timer om ugen. 

(åbningstiden vil være 31 timer og personalemøde 1 ¼ ) 

 

Dette forslag har følgende fordele: 

”Fuldtidsansatte” vil beholde 35 timer om ugen, og vil kunne arbejde med borgerne i den fulde åbningstid, fordi forslaget vil 

frigive 2 ¾ timer ”borgerfri” tid til: 

o Praktikvejledning 

o AMR arbejde 

o TR arbejde 

o Forflytningsvejledning 

o MED forberedelse 

o Kontering og varebestilling 

o TRIO-møder 

o Dokumentation i Nexus 

o Opsøgende arbejde i virksomheder om produtionsopgaver. 

o Opsøgende arbejde iforhold til borgere i praktik. 

o Forberedelse m.m. 

  

Placeringen af de ”borgerfri” timer, kan aftales med lederen af det enkelte værksted. 

  

 En ide fra ”de fuldtidsansatte på Kuglen” 
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Forslag til mulig besparelse. 
 

PT. er udgiften til transport: 3,4 millioner kr. 

 

Vores forslag går på at BB sørger for transport af borgere i stedet for taxa kørsel. 

Derved kan det pædagogiske arbejde starte og slutte ved den enkeltes bopæl. 

 

Dette betyder: 

 Mindre personale skift for den enkelte borger. Især godt for autister. 

 Konflikthindrende og nedtrappende, da der er indgående kendskab til borgerne. 

 Nærhedsprincippet højnes. 

 Det er det kendte personale som chauffører. 

 Hvis en borger har været udfordret om morgenen, så er det mulighed for at denne information kan videre gives 

straks om morgenen. Det samme gør sig gældende, når de kommer hjem om eftermiddagen. 

Fakta 

Udgift:   

700.000 kr heri er indregnet køb af en ny afgifstfri bus hvert år til 300.000 kr + udgifter til brændstof. 

Dermed sikres at vognparken hele tiden har en vis standard. 

Dette betyder en besparelse på:  2,7 millioner kr. 

 

Personalet vil fortsat arbejde indenfor alm. lønramme i tidsrummet kl. 7-17 

 

Dette praktiseres gennem flere år i en del kommuner. Bl.a. Sønderborg og Aabenraa, med stor succes. 

 

OBS: Dette forslag er der ikke enighed om i personalegruppen. 

 


