Høringssvar til strategiplan på Sundhed og Handicapområdet for 2019-2023
Vi ved godt at økonomien spiller en stor rolle i den her strategiplan på Sundhed og
Handicapområdet for 2019 – 2023, men alligevel mener vi, at der er nogen ting i den her
strategiplan man bør se på med kritiske øjne – både på kommunal plan men faktisk også på
landsplan, hvor Jammerbugt Kommune sammen med andre nordjyske kommune må være med til
at presse KL til, at få forhandlet en bedre økonomi hjem til kommunerne eller man bør måske
overveje, om kommunerne, hvis ikke der kommer flere penge, kan løfte alle opgaver på det her
område.
Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at vi håber, at Jammerbugt Kommune i den her nye
strategiplan og med de konsekvenser den vil få, er opmærksom på helhedsvurdering efter
retssikkerhedsloven § 5.
Efter retssikkerhedsloven § 5 så skal kommunen behandle;
*ansøgninger og
* spørgsmål om hjælp.
Her skal kommunen også være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden
myndighed eller efter anden lovgivning.
Et af de punker som er yderst vigtigt iht. retssikkerhedsvejledningen pkt. 61 er baggrunden for
at § 5 a, er at, ” det har stor betydning, at hjælpen tilrettelægges ud fra en samlet vurdering af
borgerens situation. En ansøgning om hjælp skal behandles bredt og ikke altid kun i forhold til
den konkrete form for hjælp, som en borger har søgt om”
Hvis vi nu sådan kold og kynisk ser på, at Jammerbugt Kommune ligger ca. 50. mill. over Ifht. til det
Region Nordjylland er på, så kunne man sådan set jo også bare sige, at Regionen ligger for lavt.
Jammerbugt Kommune har altid været en kommune, som har varetaget voksen handicapområdet
godt og vi har næsten aldrig haft dårlige historier, og måske er det så meget sagt, at de vrimler
frem, men desværre kommer der flere og flere historier om borgere som ikke mener, at de får den
hjælp, de mener de er berettiget til ligesom vi i handicaprådet også oftere og oftere hører om, at
nu bliver vi nødt til at skære her og der. Der blev oprettet ekstra visitationsudvalg, har man her
sikret sig fagligheden og ikke kunne folk, der kan se på regneark og med kun det ene for øje,
hvordan kan den her sag gøres billigere, er det ikke at antyde, at de sagsbehandler der sidder med
sagen ikkr gør det godt nok. Man må gå udfra, at sagsbehandlerne har mere kendskab til borgeren
og dens familie end dem der sidder i visitationsudvalget – vi syntes at det her bør man kigge på en
ekstra gang, ligesom der skal laves flere og flere skypemøder for de udsatte borgere. Og her går
vores betænkning på om, man nu er sikker på, at man får samlet op på den borger som måske ikke
har det så godt. Det er nemt for en borger over 10 min. skype møde og sige, at man har det godt,
men får man rent faktisk fanget den her borger, når man ikke er fysisk til stede – det er vores
bekymring. Der bliver i materialet nævnt, at Brønderslev Kommune ligger under

regionsgennemsnittet, vi håber ikke, at der er Jammerbugt Kommunes mål, at nå ned på samme
niveau som Brønderslev.
Det ser ud til, at det er borgere med en eller flere psykiatriske diagnoser, der er den store
udfordring både i Jammerbugt Kommune men også på landsplan. Hvad er det der gør, at
Jammerbugt Kommune har fået denne store stigning i borgere med psykiatriske lidelser – er det
pga. de nedskæringer der allerede er sket på området.
Stigning er sket fra 2013 til 2018, så det er ikke kommet dumpet ned fra himlen sådan lige
pludselig, hvorfor er det så lige pludselig et stort problem nu. Jammerbugt Kommune har indtil
2018/2019 godt kunne klare stigning for denne her målgruppe.
I Januar 2019 blev der afholdt en sundhedsdag i Jammerbugt Kommune, en god dag. Hvor er de
input henne, som der kom denne dag og hvad er der rent faktisk sket med de ting som kom frem
her – og som efter vores mening – kom mange godt ideer og kunne indarbejdes i den her plan.
Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at Jammerbugt Kommune har en handicappolitik, som er
godkendt af kommunalbestyrelsen og her vil vi gerne henvise til visionen i denne politik.
Jammerbugt Kommune har også en helhedsplan og her vil vi også gerne henvise til afsnittet ”Det
gode liv”, hvor der bla. står; ”Sundhed, livskvalitet og trivsel” Gad vide om Jammerbugt Kommune
kan leve op til det, hvis denne strategiplan gennemføres – livskvalitet afhænger meget af trivsel og
gerne god trivsel og for, at borgere med en diagnose, kan trives og dermed have en god
livskvalitet, kræver det at de får den hjælp som de har brug for og at der bliver taget hånd om dem
og deres familie – bliver der det, hvis denne strategiplan gennemføres, det kan godt være vores
tvivl, der skæres og skæres og vi ved godt, at økonomien er en stor udfordring, men vi ved også at
Jammerbugt Kommune har modtaget 28. millioner ekstra. Kommunen fik penge da de blev blandt
de kommuner, man mente var vanskeligt stillede kommune og således, at budgettet for 2020
kunne balancere og levere velfærd til borgerne. Det var det ministeriet udmeldte i en
pressemeddelelse. Vi har meget svært ved at se, at disse penge har haft nogen som helst
indflydelse på budgettet for 2020 og vi har spurgt ind det til flere gange i Handicaprådet, uden at
nogen har kunnet givet os en forståelig forklaring. Jo noget med at de går ned i en kasse, men
hvad skal de lave der, de er givet med den begrundelse, at Jammerbugt Kommune er en vanskeligt
stillede kommune og skulle være med til at levere velfærd til borgerne, men som sagt kan vi ikke
se, at de på nogen måder er indregnet i budgettet og dermed måske også ville have haft en mere
positiv indflydelse på denne strategiplan.
Hvis man ser på, at der kommer flere ældre borgere som har brug for specialiserede tilbud – her er
kommunen meget obs. på, om det er handicappet der er det største problem eller om det er
plejebehovet. Man bør her huske på, at selvom man bliver 70 år, så forsvinder ens handicap ikke
og hvis man vil flytte borgeren til et plejecenter, skal man sikre sig, at fagligheden ifht. borgerens
handicap også skal være til stede.
* vi har ofte hørt vores borgmester sige, at vi gør det på Jammerbugtsk, at det skulle betyde en
forringelse for vores svage borgere – det troede vi ikke.

*Hvor mange penge har Jammerbugt Kommune brugt på BDO ? Bruger man kun BDO med det ene
for øje, hvor kan vi spare
*Lige meget hvad man tilbyder borgen, skal man huske den individuelle vurdering og at de tilbud
der bliver tilbudt, at der er den faglige kompetence til stede.
*Nu ved man at der kommer flere ældre med behov for hjælp og der er allerede nu er mange med
en psykisk lidelse, så må der da være gode chance for at lave et budget som kan hænge sammen
på det her område. Det er jo mest de uforudsete ting, der kan vælte et budget, kendte ting kan
indarbejdes.
*Besparelser her og nu, ender tit med på længere sigt at komme til at koste mere.
*Hvorfor skal vi altid sammenlignes med de kommuner der har et lavere serviceniveau end
Jammerbugt Kommune. Det må da være et målt, at man i kommunen kan tilbyde alle, også de
svage borgere et godt liv.

Vi håber, at de forskellige udvalg vil se med kritiske øjne på denne her plan og genoverveje de
besparelser der er indarbejdet heri og tænke på, at det her rammer de borgere og deres familie
der i forvejen har en svær situation.
Lad os gøre det på Jammerbugtsk og sikre alle borgere et godt liv - et liv med livskvalitet, og sikre
at de borgere hvad enten det er et fysisk eller psykisk handicap de har, at de også får et liv med
god livskvalitet og sikre dem, at de får den hjælp de har brug for. Vores sundhedsmin. Astrid Krag
siger ofte, det skal ikke være en kamp at få hjælp – så Jammerbugt Kommune vis nu, at det skal
det ikke være og lad os være en forgangs kommune som kan og vil give borgere med et handicap
et godt og værdigt liv.
Så det er en ommer på mange områder.
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