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HØRINGSSVAR VEDR. STRATEGI FOR BØRN OG UN-

GE MED HANDICAP OG DERES FAMILIER 2014-17 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har med interesse modtaget anmodningen 

om høring af ovenstående og hilser strategiforslaget velkommen, da strate-

gien indeholder mange fornuftige forslag, der kan bidrage til at sikre bedre 

forhold for børn og unge med handicap og deres familier. Lokaludvalget har be-

handlet høringen og kommer med følgende høringssvar, hvor der er taget stilling 

til tre dele af strategien. 

 

1. Helhedssyn på familier 

I strategiforslaget er familien indtænkt som en helhed i barnets/den unges liv, og 

der påtænkes tiltag, der kan støtte familien og uddanne dens medlemmer til at 

støtte den handicappede. I strategiforslaget foreslås det, at et af målepunkterne 

for om dette lykkes er, at der sker færre anbringelser udenfor hjemmet. 

 

Brønshøj- Husum lokaludvalg er enig i, at det at tage vare om familien i sig selv 

kan forbedre det handicappede barns livskvalitet. Som det bliver beskrevet i 

strategiforslaget er familien ofte udsat og risikerer splittelse i form af skilsmisse 

og lignende. Ofte ser man også, at familiens øvrige børn lider voldsomme af-

savn, når det handicappede barn kræver stor opmærksomhed fra far og mor, og 

ofte er familiens hverdag centreret omkring det handicappede barn. Alt for ofte 

oplever disse familier, at de øvrige børn flytter tidligt hjemmefra, og at disse 

børn kan have svært ved at klare sig godt. Det er ofte ikke deres udvikling, for-

ældrene har haft tid til at støtte op om. 

 

Lokaludvalget er derfor bekymret for, at man i forbindelse med at strategien vil 

understøtte familien, primært vil måle dette på, om der sker færre anbringelser, 

da familiens pusterum ofte kan være, at der sker en aflastning, hvor mor og far 

kan få tid til hinanden og de øvrige børn. 

 

 

2. Udvikling af tilbud og hjemtagelse fra tilbud købt på eksterne 

pladser 

I strategiforslaget foreslås det, at Socialforvaltningens tilbudsvifte af egne til-

bud, udvikles mhp. at forøge kvaliteten og styrke netværk og samarbejde mel-
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lem de involverede fagfolk. Lokaludvalget hilser også dette tiltag velkommen, 

hvis det bliver som beskrevet. Lokaludvalget er dog bekymret for, om man væl-

ger at hjemtage til egne eksisterende tilbud, som ikke nødvendigvis fra starten er 

egnede for den handicappede. Alt for ofte ser man kommuner hjemtage handi-

cappede fra tilbud, som er højt specialiserede, til tilbud i hjemkommunen, der 

mangler denne specialisering og måske aldrig kan opnå dette. Dette sker ofte 

under dække af, at kommunen selv har egnede tilbud, men dækker desværre alt 

for ofte over, at det er af sparehensyn den handicappede hjemtages. Lokaludval-

get ser ikke dette ske som følge af forslaget, men vil blot pointere vigtigheden 

af, at de tilbud der hjemtages til fra starten af hjemtagelsen har et kvalitativt ni-

veau, der kan sikre en så blid overgang for den handicappede som muligt. Vi fo-

reslår derfor også, at borgeren kun hjemtages hvis den handicappede og dennes 

familie indvilger i det. 

 

3. Tværgående fokusområde: en mere vidensbaseret udvikling og 

praksis 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er enig i, at en udvikling af børne- ungehandi-

capområdet bør ske ud fra en vidensbaseret tilgang til emnet. Der kan dog være 

en vis bekymring for, at når man ønsker at indføre en sådan vidensbaseret policy 

udvikling, samtidig indfører tunge sagsgange og dokumentationskrav for at sikre 

dette. 

 

Lokaludvalget mener, at man skal være meget påpasselig med at indføre sags-

gange og dokumentationskrav, der tager tid fra de udførende medarbejdere og at 

der, når man ønsker at måle, dokumentere og styre en bestemt proces, altid ind-

tænkes det merforbrug af tidsressourcer hos de ”varme hænder” der vil ske og 

designer dette, så det medfører minimalt tidsforbrug ift. det ønskede mål. Samti-

dig bør det sikres, at den evidensbaserede policyudvikling baserer sig på en vi-

densbaseret praksis, fremfor det omvendte, således at konceptudviklingen sker 

fra de udførende medarbejdere, da dette kan sikre en højere grad af forankring 

hos medarbejderne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Erik Fisker 
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