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Nymodel skal sikre flere

BOTILBUD
Hovedstadskommunerne har udviklet en ny model for bo-
tilbudspladser til borgere med handicap og diagnoser. Det
nyskabende samarbejde om den specialiserede sociale
indsats er baseret på en økonomimodel, hvor kommunerne i
fællesskab stiller en underskudsgaranti.

tekst THOMAS KOKHOLM

De 29 hovedstadskommuner i KKRHoved-
staden er gået sammen omat udvikle nye
botilbudspladser til borgeremed behov for
en specialiseret social indsats. Samarbej-
det indbefatter en ny økonomimodel, hvor
kommunerne stiller en underskudsgaranti,
så det ikke er den enkelte kommune, der
alene hænger på regningen, hvis der er tom-
me pladser i de specialisererede botilbud.
I første omgang forpligter kommunerne
hinanden overformålgruppen ”voksnemed
autismespektrum-forstyrrelser kombineret
med selvskadende adfærd, afvigende sek-
suel adfærd, udadreagerende adfærd eller
lignende”.Men som formandskabet i kom-
munernes samarbejdsforum,KKRHoved-
staden, fremhæver, kan den i fremtiden bru-
ges på hele det specialiserede socialområde.
Den nyemodel blev vedtaget i KKR og
skal nu ud og vedtages i de 29 kommuners
kommunalbestyrelser i løbet af foråret.
Om det nye tiltag siger formand for KKR
Hovedstaden, Albertslunds borgmester

Arenahuset er et botil-
bud, der åbnede i foråret
2018 i København. Huset
har i alt 50 lejligheder,
10 aflastningspladser
og 11 dagtilbudspladser.
Fremover bliver det øko-
nomisk mere sikkert for
kommuner i regionen at
oprette botilbudspladser.
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Steen Christiansen (S):
– Det har vist sig nødvendigt at rette sær-
ligt fokus på demindremålgrupper på so-
cialområdet. Vi vil samarbejde om de bor-
gere, som levermed for eksempel autisme,
udviklingshæmning og diagnoser, så de får
den rette kvalitet i deres tilbud.MedKKR-
samarbejdet styrker vi fællesskabet og
fremtidssikrer området ved at oprette nye
pladser af den rette kvalitet til borgerne,
somhar behov for en særlig indsats.

Økonomisk sikkerhedsnet
Borgeremed behov for en specialiseret
indsats får oftest hjælp af egen kommune,
men i omkring 40 procent af tilfældene får
borgerne et tilbud fra en anden kommune,
fra regionen eller fra en privat leverandør.
Når det gælder de småmålgrupper, giver
detmening, at ikke alle kommuner opret-
ter tilbud.
Kommunerne i hovedstadsregionen vil
derformed den nyemodel forpligte hin-
anden ved at garantere økonomien for de
kommuner eller den region, der opretter de
nye botilbudspladser. Garantien løber i en
treårig periode og træder kun i kraft, hvis
pladserne ikke efterspørges af andre.
Som det er nu, så hænger den enkelte kom-
mune på udgiften, hvis der er tomme plad-
ser på en institution, de driver.
Egedals borgermester Karsten Sønderga-
ard (V), der er næstformand i KKRHoved-
staden, ser et stort potentiale i modellen.
– Jeg synes, det er banebrydende, at 29
kommuner finder ud af at samarbejde om
et specialiseret område, hvor den enkelte
kommune ikke er stor nok til at lave de til-
bud, der kræves. Ellerman kan sige det så-
dan, atmålgruppen i den enkelte kommune
bliver så lille, at det givermening at samar-
bejde, siger Karsten Søndergaard.
Han tror, modellen er startskuddet, ogman
kommer til at lave lignende samarbejder på
andre af de specialiserede områder.
– Det kommer klart til at betyde, at der er
kommuner, der kan have en interesse i at
oprette flere pladser, fordi de kan se, der er
økonomisk sikkerhedsnet under dem, siger
Karsten Søndergaard.

Svar på kritik
Blandt patientorganisationer og på Chri-
stiansborg er diskussionen om, hvorvidt
kommunerne kan klare opgavernemed
handicapområdet og de specialiserede so-
cialindsatser, varm for tiden.
– Det her tiltag spiller da ind i den dagsor-
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den og viser, at vi kan, hvis vi samarbejder.
I den debatmener jeg klart, at det speciali-
serede socialområde hører hjemme i kom-
munerne. Vi har alle andre velfærdsområ-
der hos os, så jeg synes, det vil være forkert
at fjerne det fra kommunerne, siger Kar-
sten Søndergaard.
Direktør i Rødovre KommuneHenrik
Abildtrup er formand for KKRHovedsta-
dens embedsmandsudvalg for det speciali-
serede socialområde, der har forberedt den
nyemodel. Han forklarer, atman søsætter
modellen ved at fokusere på denne særlige
gruppe af autister, fordi det er den gruppe,
som stort set alle kommuner svarer, at de
har svært ved at finde botilbud til.
– Vi har analyseret, hvor der er behov for
pladser. I samarbejdemedRegionHoved-
staden har vi været optagede af at have den
rigtige tilbudsvifte, dermatcher borgernes
behov. Det skridt, vi tager her, er, at vi sæt-
ter to streger under, at vi også opretter de
pladser, hvor det er svært, siger.

Pris og kvalitet
Henrik Abildtrup understreger, at det
både handler om økonomi og kvalitet. Hvis
kommunerne ikke kan finde plads til en
borger, kan de været tvunget ud i at lave en-
keltmandstilbud til en borger. Det vil sige
døgnbemanding af borgeren, og det er dyrt.
Prisen begynder ved 2,5millioner kroner
om året.
– Det er en dyr nødløsning, sommåske ikke
engang har den rigtige kvalitet, fordi det
ikke er en del af et fagligtmiljø. Denne nye
model kan bruges dér, hvor enmarkeds-
model ikke i tilstrækkeligt omfang slår til,
fordi der er tale omdemest specialiserede
områder. Det er også noget af det Socialsty-
relsen er optaget af, og noget vi somkommu-
ner er optagede af, sigerHenrikAbildtrup.
I Autismeforeningen synes den nye for-

mandKathe Johansen, at kommunerne
i KKRHovedstaden skal have ros for at
sætte ind på et område, hvor dermangler
ordentlige tilbud.
– Jeg tror, det kan gøre noget godt. Jeg ved
fra lokalkredsene i Region Hovedstadens
kommuner, at der er mangel på botilbud
til denne gruppe. Så det, at de går sam-
men, vil måske være med til, at der er en
kommune, der kan finde på at bygge et nyt
botilbud, fordi de andre stiller en garanti,
siger hun.
Sommange andre brugerpårørende orga-
nisationer, såmener Autismeforeningen, at
der er sket en afspecialisering på det spe-
cialiserede socialområde, siden reformen i
2007. Hun håber, at det nye tiltag vil højne
kvaliteten, men savner at se overvejelserne.
– Det er de økonomiske incitamenter, der
er fokus på. Det, der kan bekymremig, er,
hvilket indhold og hvilken kvalitet de vil
putte i de her botilbud. Det har jeg ikke
kunnet finde noget på, siger Kathe Johan-
sen. • tkn@kl.dk

Vi vil samarbejde omde
borgere, som levermed for

eksempel autisme, udviklings-
hæmningogdiagnoser, så de får
den rette kvalitet i deres tilbud.
Steen Christiansen (S), formand for KKRHovedstaden, Albertslunds borgmester


