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Høringssvar - Kvalitetsstandard for det specialiserede socialområde,
Socialafdelingen 2021
Holstebro Handicapråd afgiver hermed høringssvar.
Det fremgår af høringsbrevet, at der i 2022 træder en ny model i kraft, for drøftelse af kvalitetsstandarden på det specialiserede socialområde. Fremfor samlet drøftelse bliver der tale om halvårlige temadrøftelser.
Handicaprådet ser positivt på dette, og håber og anbefaler, at det samtidig bliver mere et mere gennemskueligt materiale samt en proces, der i højere grad, inddrager forskellige aktører på området. Formålet
med kvalitetsstandarden er blandt andet at gøre det synligt og gennemskueligt for borgerne, hvilken service de kan forvente. Som materialet fremstår i sin nuværende form, bærer materialet præg af at være formuleret i et fagligt sprog, som for lægmand kan være vanskeligt at tilgå.
Det fremgår af kvalitetsstandarden, at denne er gældende frem til den 30. juni 2022, hvorefter den overgår
til at blive en ydelsesstandard. Handicaprådet ønsker en uddybelse af konsekvenserne af denne ændring.
I afsnit 2.0 Målgruppe, defineres denne som ”borgere med en betydelig grad af … fysisk og psykisk funktionsnedsættelse…”.
Handicaprådet ønsker en præcisering af ”betydelig grad”, og anbefaler at kvalitetsstandarden i højere grad
bygger på den definition af handicap, der også er godkendt i den nyligt godkendte og gældende handicappolitik for Holstebro kommune. Styrken ved denne er, at man ser handicap som et resultat at den enkeltes samspil med omgivelserne, fremfor som et individuelt problem. Denne definition vil afspejle sig i de
løsningsmuligheder der kan udpeges, og er derfor væsentlig.
I afsnit 3.2 om paradigmet på området, fremgår det af de sidste to afsnit, hvordan Holstebro Kommune
forholder sig til henholdsvis midlertidige og længerevarende botilbud.
Handicaprådet undrer sig over meningen med at have en generel målsætning om, at botilbud pr. definition gives som midlertidige botilbud, når man samtidig erkender, at nogle borgere har brug for længerevarende botilbud.
Desuden er afsnittet formuleret sådan, at man forstår, at Holstebro Kommune principielt tager afstand fra
at tilbyde længerevarende boligtilbud efter § 108, hvilket vi i Handicaprådet tager stærkt afstand fra. For
det første anbefaler Handicaprådet en revidering af formuleringen: ”støtten udformes med det formål, at
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borgeren bliver i stand til at klare sig selv – evt. med støtte – i egen bolig”, da vi i overensstemmelse med
serviceloven påpeger, at støtten bør udformes med udgangspunkt i den enkelte persons behov.
Desuden anbefales en revidering af den sidste sætning i afsnittet, som omhandler længerevarende botilbud:
”Der vil naturligvis stadig være borgere, som har brug for mere længerevarende ophold i midlertidige botilbud. Her vil målet fortsat være, at borgeren på sigt bliver i stand til at bo selv”,
der ligeledes vurderes at være udtryk for et ønske om at undgå længerevarende botilbud (efter § 108) i
stabile rammer.
Senere i kvalitetsstandarden, i afsnittene 9.9 og 9.10 er service niveau for henholdsvis midlertidige og
længerevarende botilbud beskrevet. På baggrund af det samlede materiale, er handicaprådet bekymret
for, at en gruppe borgere, med betydelig og langvarig funktionsevnenedsættelse, som er i målgruppen for
§ 108, ikke får en sådan bevilget.
Til afsnit 9.6, der omhandler dækning af merudgifter som tildeles efter Servicelovens § 100, foreslår og
anbefaler handicaprådet, at der som eksempel tilføjes ’merudgifter til husleje’. Dette bygger på aktuelle
sager, hvor borgere i Holstebro Kommune har fået bevilget dækning for merudgifter efter § 100, til huslejepriser højere, end det kan forventes til målgruppen.
Slutteligt vil Handicaprådet anbefale, at den nyligt godkendte handicappolitik for Holstebro Kommune bringes i spil. Det foreslås at udvælge relevante citater, der kan understøtte temaerne i kvalitetsstandarden,
og dermed henlede opmærksomheden på politikken. For eksempel:
”For at give alle borgere lige muligheder for at deltage i samfundslivet, kan der være brug for at fjerne begrænsninger, øge tilgængelighed og/eller kompensere for tab af udfoldelsesmuligheder for nogle borgere”
”Sammen skaber vi løsninger der bidrager til, at du kan udfolde dine potentialer, drømme og mål i livet”
”Vi skaber rammer, der reducerer sårbarhed og styrker selvhjulpenhed”

På handicaprådets vegne, Holstebro 18. marts 2021
Med venlig hilsen
Vita Hagelskjær
Næstmand for Holstebro Handicapråd
Handicaprådet
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