AVISENS 15. ÅRGANG, ONSDAG DEN 1. JULI 2020, OPDATERET KL. 9:55. REDIGERET AF SØREN ELKROG FRIIS

KONTAKT | ABONNEMENT | ANNONCER | OM ALTINGET | COOKIEPOLITIK

ƒsocial
h vælg område

LOG IND

SØG

OM PORTALEN

Børnerådet får ny
formand

ARTIKLER

DEBAT

KARRIERE

DEBAT: Debat: Sådan
tjener private bosteder
penge på samfundets
svageste

1. juli 2020

MERE

Lev ansætter ny direktør
fra Ungdommens Røde
Kors

Peter Kofods pressechef
skifter til Social- og
Indenrigsministeriet

29. juni 2020

29. juni 2020

30. juni 2020

KL: Det er umuligt at udregne præcise
udgifter for handicapovervågning
DEBAT

25. juni 2020 kl. 10:55 |

FAKTA

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen
holdning.
Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske
regler.
Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

KARRIERE

Se alle »

Analysekonsulent til Dansk
Sygeplejeråd - vikariat

TOP

Frist: 07/08-2020 09:00

Det har været svært at finde en ordning for døgnovervågning af personer med handicap, fordi udgifterne ikke kan
opgøres på forhånd, mener Laila Kildesgaard. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)
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REPLIK: Ph.d.-studerende Emil Søberg Falster efterlyser åbenhed
om KL's beregninger angående en overvågningsordning af personer
med svære handicap. Sandheden er, at ingen kender merudgifterne
ved ordningen, skriver Laila Kildesgaard, direktør i KL.
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Det er kernen i vores velfærdssamfund, at vi kan give den korrekte hjælp til
personer med handicap, der har brug for det.
Her er personer med svære handicap, der kræver overvågning, selv når de
sover, bestemt ingen undtagelse. Derfor er det også beklageligt, at det i så
lang tid ikke har været muligt at finde en løsning, der passer alle parter.
Derfor bakker KL også op om Folketingets forslag om, at kommunerne i
borgerens eget hjem kan hjælpe med at holde øje om natten, så der ikke
sker kvælningsulykker, anfald eller lignende. Det har hele tiden været vores
ønske at give borgerne den mulighed, så ingen tvinges til at flytte på et
botilbud.

1. KL: Vi er nødt til at drøfte rækkevidden af
Ankestyrelsens principmeddelelser
2. Ligeværd: Ankestyrelsens principmeddelelser
skal ikke være til diskussion
3. Debat: Sådan tjener private bosteder penge på
samfundets svageste
4. Aktører: Udligningsreformen kan blive en
katastrofe for velfærden

Ingen kender det faktiske regnestykke
Det er samtidig en grundpille i styringen af
kommunerne, at de kompenseres for de
meropgaver, de pålægges. Uden det
system vil løfter på ét område kun kunne
opfyldes ved at udhule velfærden på andre
områder.

CITAT

“ Det er kernen i vores
velfærdssamfund, at vi
kan give den korrekte
hjælp til personer med
handicap, der har brug
for det.

Altinget bringer torsdag den 25. juni et
indlæg fra ph.d.-studerende Emil Søberg
Falster, hvor han efterlyser åbenhed om
KL’s beregninger i forbindelse med en
overvågningsordning.

—
Laila Kildesgaard
Direktør i KL

Her peger han på en række forskellige
undersøgelser, der tilsyneladende peger i
en anden retning end den merudgift, KL er
kommet frem til. Men de undersøgelser tager ikke højde for, at flere
personer uundgåeligt vil søge mod ordningen, når det bliver muligt at yde
hjælp til overvågning i eget hjem.
Beregninger med stor usikkerhed
KL har spurgt de enkelte kommuner, hvor mange de forventer vil gøre brug
af en sådan ordning.
Her peger kommunerne på, at den mulighed vil betyde stor søgning. På
den baggrund bliver merudgifterne naturligvis større, end de nævnte
undersøgelser lægger op til. Men det er beregninger, der er forbundet med
stor usikkerhed.
De beror i sidste ende på den enkelte families beslutning, om hvilken hjælp
de ønsker til deres familiemedlem. Sandheden er, at ingen kender
merudgifterne ved ordningen.
Dette har vi gennem hele forhandlingsforløbet været helt åbne om. KL har
ikke noget at skjule, og derfor har vi også efter sommerferien inviteret Emil
Søberg Falster og forskellige handicaporganisationer til et møde.
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Forsker: KL må vise
regnestykket bag
millionregning for
handicapovervågning
Pengeposen skal justeres
Den usikkerhed er grunden til, at KL fra start har forslået en ordning, hvor
vi sammen med Social- og Indenrigsministeriet følger op og justerer den
økonomiske kompensation, hvis det bliver nødvendigt. Kun på den måde
kan vi sikre, at pengene passer.
Det har været svært at nå til enighed om sådan en fleksibel ordning. Men
efter længere tids forhandling, er det heldigvis lykkedes at indgå en aftale
om, at vi i 2021 og 2022 følger op og justerer, hvis det bliver nødvendigt.
Det er den rigtige måde at gøre det på, når der er stor usikkerhed. Ikke
mindst af hensyn til borgerne.
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KL »
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Børnerådet får ny formand
NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk
Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny
formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen
på posten.

Tidligere Vive-direktør er
ny formand for
Børnerådet

Lev ansætter ny direktør
fra Ungdommens Røde
Kors

FORMANDSSKIFTE: Social- og indenrigsminister
Astrid Krag (S) har udpeget tidligere Vive-direktør
Agi Csonka til ny formand for Børnerådet. Hun skal
bestride posten indtil udgangen af 2021.

NAVNE: Anne Christoﬀersen bliver ny direktør i Lev.
Hun tiltræder med bred ledelseserfaring indenfor
NGO-arbejde, hvor hun tidligere har været direktør i
Dansk Flygtningehjælp.

Debat: Sådan tjener
private bosteder penge på
samfundets svageste

Peter Kofods pressechef
skifter til Social- og
Indenrigsministeriet

DEBAT: Man kan blive rig af at drive bosteder, og for
nogle har hensynet til profit overhalet hensynet til
borgernes bedste. Det skriver Dansk
Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne og FOA,
der oplister smutvejene til at tjene penge på
samfundets svageste - og efterlyser ny lovgivning.

JOBSKIFTE: Peter Kofods pressechef Morten Mærsk
begynder til august som pressechef for Social- og
Indenrigsministeriet.

Minister præsenterer plan
for evaluering af det
specialiserede
socialområde
PLAN: Astrid Krag igangsatte fredag sin plan for
evalueringen af det specialiserede socialområde.
Evalueringen bliver afviklet i tre etaper, og herefter
indledes de politiske drøftelser om løsningsforslag, der
skal sikre en national specialeplanlægning, i 2021.

Socialt Lederforum: God ledelse er forudsætningen
for socialpædagogik
DEBAT: Under coronakrisen lykkedes det landets bosteder at holde fast i struktur, faglighed og relationer.
Det har gjort det tydeligt, at grundforudsætningen for god socialpædagogik er god ledelse, skriver Bo
Mollerup.

Efter afgørelse i konsulentsag: Minister forventer, at
kommuner tager udsatte borgeres sager op på ny
INTERVIEW: Det var ulovligt, da en række kommuner benyttede konsulenter på resultatløn til at finde
besparelser på udsatte borgere. Derfor forventer social- og indenrigsminister Astrid Krag, at kommunerne
genbehandler sagerne med friske øjne.

Konsulentsag afgjort: Resultatløn i handicapsager var
ulovligt
AFGØRELSE: Det er ifølge Ankestyrelsen ulovligt, at kommuner har betalt konsulenter resultatløn for at
hjælpe med at finde besparelser i et stort antal udsatte borgeres sager. Nu skal sagerne gå om, vurderer
ekspert.

Dokumentation: Her er Ankestyrelsens afgørelse
AFGJORT: Kommuner må ikke bruge resultatlønnede konsulenter til at forberede konkrete afgørelser i
sociale sager. Det fremgår af Ankestyrelsens generelle udtalelse i forbindelse med styrelsens
undersøgelse af kommunernes brug af konsulenter på det sociale område. Få overblik over Ankestyrelsens
udtalelse her.

KL: Det er umuligt at udregne præcise udgifter for
handicapovervågning
REPLIK: Ph.d.-studerende Emil Søberg Falster efterlyser åbenhed om KL's beregninger angående en
overvågningsordning af personer med svære handicap. Sandheden er, at ingen kender merudgifterne ved
ordningen, skriver Laila Kildesgaard, direktør i KL.

Socialborgmester: Anbragte børn bliver unge
hjemløse
DEBAT: Når de anbragte unge flytter fra deres anbringelse, har de ofte ingen forældre eller voksne at
spørge til råds. Det kan være en direkte trædesti til både hjemløshed og en tilværelse uden for
fællesskabet, skriver socialborgmester Mia Nyegaard.

Forsker: KL må vise regnestykket bag millionregning
for handicapovervågning
DEBAT: Det er uklart, hvordan KL er kommet frem til, at overvågning af alle borgere med behov for det vil
koste et trecifret millionbeløb, skriver ph.d.-studerende Emil Søberg Falster.

Boligforhold, helbred og sprogbarrierer gør etniske
minoriteter mere udsatte over for covid-19
ULIGHED: Tætbeboede boliger og manglende information har formentlig været afgørende for spredningen
af corona blandt etniske minoriteter, viser ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder. Man bør
forberede et beredskab til næste omgang allerede nu, mener de.

Socialrådgiverne: Nedskæringer har gjort samfundet
dårligere rustet til krise
DEBAT: Hvis politikerne de seneste ti år havde investeret i velfærd fremfor at spare havde Danmark stået
stærkere, da coronaepidemien ramte, skriver socialrådgivernes formand.

KL og socialpædagoger i fælles opråb: Staten må
betale mere til hårdt presset specialiseret
socialområde
DEBAT: Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde vokser hurtigt. Derfor må staten tage et
større økonomisk ansvar, skriver Thomas Adelskov og Benny Andersen.

Lektor: Vi bør have ny uddannelse med fokus på
retssikkerhed i det offentlige
DEBAT: Retssikkerheden på socialområdet er svækket og Folketinget må se på, hvordan borgerne kan
genfinde tilliden til det oﬀentlige. En ny uddannelse er en del af svaret, skriver lektor.

Eyvind Vesselbo: Socialområdet mangler permanent
afløser for satspuljen
DEBAT: Coronakrisen tydeliggør behovet for perspektivrig erstatning for satspuljen med permanente beløb
til gavn for sociale organisationer og kommuner, skriver Eyvind Vesselbo.

Odense-rådmand: Vi skal holde fast i ensomhed som
tema og ikke tabu
DEBAT: Jeg håber, at samfundets flertal vil huske de nye erfaringer om social isolations betydning for
mental sundhed, skriver rådmand for beskæftigelses- og socialforvaltningen i Odense.

Aktører: Udligningsreformen kan blive en katastrofe
for velfærden
DEBAT: Udligningsreformen kan ende med at straﬀe kommuner, der forsøger at finde det rigtige tilbud til
borgeren, skriver Dansk Erhvervs velfærdschef og Selveje Danmarks branchedirektør.

KL: Vi er nødt til at drøfte rækkevidden af
Ankestyrelsens principmeddelelser
DEBAT: Ankestyrelsens principmeddelelser er afgørende for kommunernes arbejde med socialt udsatte.
Men styrelsen tolker loven vidtgående, skriver KL's socialformand, Thomas Adelskov (S).

Venstres rokerer og udpeger ny socialordfører
Venstre har foretaget en intern rokade og i den forbindelse er Marie Bjerre udpeget som partiets nye
socialordfører, hvor hun erstatter Anni Matthiesen.

Debat: Hold fast i det gode, krisen bragte med for
udsatte børn og unge
DEBAT: Coronakrisen har skabt forværring for mange udsatte børn og unge, men der er også nogen, som
ser ud til at have nydt gavn af situationen. Det bør vi ikke glemme i vores iver efter at lære af det, som ikke
har fungeret optimalt.

Hver 10. par har droppet skilsmissen efter
refleksionsperiode, der snart kan være fortid
TÆNKEPAUSE: Et flertal i Folketinget ventes torsdag at vedtage et lovforslag, der afskaﬀer
refleksionsperioden i skilsmissesager, som har fået 311 par til at ombestemme sig. Forkert at afskaﬀe
tænkepausen, mener DF.
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