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Sundhed og Psykiatriudvalget
Att. Jasmina Diness Mikkelsen
jash@vordingborg.dk

Vordingborg den 10. november 2016

Høringssvar Forslag til Psykiatri og Handicappolitik
LEV Faxe-Vordingborg-Stevns har gennemgået det fremsendte forslag til Psykiatri og Handicap
politik og har følgende bemærkninger:
Vedr. Visionen
LEV finder ikke, at forslaget i tilstrækkeligt grad tager højde for, at mennesker med psykisk og
fysisk funktionsnedsættelse er ligeså forskellige i forhold til alder, baggrund, livssyn, ressourcer,
ønsker og behov som alle andre.
LEV foreslår derfor, at teksten i afsnittet vision ændres til følgende:
”I Vordingborg Kommune vil vi på Psykiatri og Handicapområdet være kendt for at støtte det
enkelte menneske i at leve sit eget liv med fokus på Identitet og selvstændighed, så man har
mulighed for at deltage i alle dele af samfundslivet og bidrage med værdifulde ressourcer til
fællesskabet
Vi vil skabe rammerne om det gode og sunde liv, samt skabe de bedste sundheds- og
rehabiliteringsforløb for at sikre en så god funktionsevne som muligt
Vi ønsker, at alle har de samme muligheder for at vælge bolig og boligform og så vidt muligt
inkluderes i de almene tilbud. Til borger der har behov herfor tilbydes specialiserede kvalitetstilbud,
hvor der er fokus på den enkelte borgers samlede behov for kompensation og støtte samt
muligheder for at skabe et liv på egne præmisser.”
Politiske målsætninger
LEV finder, at det fremsendte forslag til politiske målsætninger er for snævert beskrevet, da der
mangler målsætninger på væsentlige områder, som overgang fra ung til voksen, tilgængelighed,
medborgerskab, hjælpemidler og inddragelse af pårørende.
LEV foreslår derfor følgende tilføjelser til de politiske målsætninger:
1. At sikre tilgængeligheden til det offentlige rum og til offentlig information, så alle borgere har
lige mulighed for at færdes og deltage i samfundslivet.
2. At borgere tilbydes kompensation i forhold til den enkeltes nedsatte funktionsevne, så det
er muligt for den enkelte at skabe et liv på egne præmisser samt at de pårørende
inddrages, som væsentlig samarbejdspartner.
3. At der på tværs af forvaltninger og i tæt samarbejde med den unge og forældrene i god tid
før den unge bliver 18 år visiteres til tilbud efter voksenreglerne.
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Vedr. Effekt
LEV finder, at den opdeling der er foretaget i afsnittet om effekt, vedr. borger der har brug for let
støttebehov og borgere med svære funktionsnedsættelser, er for alt for snæver og bliver derfor
misvisende.
Det efterlader et hul, da der mellem disse to grupperinger mangler beskrivelse af, hvordan man vil
måle på, at de borgere der har behov for varig hjælp og støtte i egen bolig oplever, at de får den
støtte de har behov for.
Desuden er det alene beskrevet, at man vil holde dialogmøder for pårørende, men ikke hvordan
man vil måle på, at de pårørende føler sig inddraget.
LEV foreslår derfor, at udvalget reviderer effekt målene så det klart fremgår
-

Hvordan der måles på, at alle grupper af borger trives og oplever at de får den nødvendige
støtte samt at de pårørende inddrages.

-

samt at der udarbejdes effekt mål de tre områder vi foreslår tilføjet de politiske
målsætninger

Vedr. Links mv.
LEV har noteret, at der i høringsmaterialet er der linket til den handicappolitiske handlingsplan for
2016 – 2017, men ikke til den gældende tværgående Handicappolitik og foreslår, at der ligeledes
skal linkes til den gældende Handicappolitik, da vi antager den fortsat er gældende frem til
udgangen af valgperioden, som samlet overordnet handicappolitik på tværs af de enkelte områder,
i lighed med den handicappolitiske handlingsplan 2016-2017.
Vi har desuden noteret, at der i det fremsendte forslag står, at politikken er for 2016, hvilket vi
antager, er en fejl. Idet vi formoder, at politikken som minimum er gældende fra vedtagelsen og
frem til udgangen af valgperioden.

Med venlig hilsen
Med venlig hilsen
Winnie Lindner
Formand
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