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HØRINGSSVAR:
SU01 - Udvidet kapacitet på Solgården
Udviklingsteamet bemærker, at forslaget vedr. udvidelse af kapaciteten på Solgården bidrager
til, at Høje-Taastrup Kommune kan tilbyde flere borgere en plads i et aktivitets- og
samværstilbud eller i beskyttet beskæftigelse. Udviklingsteamet bifalder, at det dermed bliver
muligt for flere borgere bosiddende i kommunen at få et lokalt tilbud.
I forbindelse med en evt. implementering af udvidelsen af kapaciteten på Solgården forventer
Udviklingsteamet, at vi er en af de funktioner, der skal flytte. Vi gør opmærksom på følgende:
-

At de funktioner, der skal flytte, bliver mindre effektive i en periode op til, under og
efter en flytning. Ledelsen skal være opmærksom herpå og tilpasse opgavemængden
tilsvarende.
At de funktioner, der skal flytte, så vidt muligt får en ny plads sammen eller sammen
med andre kolleger, så der sikres bredt samarbejde og et godt arbejdsmiljø.
Nærheden til borgerrettede funktioner er også af stor værdi.
At der pt. peges på en midlertidig lejeløsning, som betyder, at de funktioner, der skal
flytte, forventes at skulle flytte igen inden for et par år.
At en af teamets medarbejdere har brug for handicapvenlig adgang, f.eks. nærhed til
toilet, printer, adgang til elevator eller ingen trapper, mv.

TVÆR01 - Rammereduktion på 1 pct.
Udviklingsteamet bemærker, at ”Når effektiviseringen udmøntes, skal serviceniveauet overfor
borgerne så vidt mulig friholdes”. I centre, hvor en stor del af budgettet bruges på service til
borgere – herunder primært lovbestemte ydelser, vil det betyde, at centrets administration
mv. rammes uforholdsmæssigt hårdt, idet centrets effektivisering forholdsmæssigt skal svare
til centrets andel af det samlede driftsbudget.
Udviklingsteamet bemærker, at det specialiserede socialområde for voksne er i gang med en
faglig udvikling netop med henblik på, at borgere får den rette støtte på det rette tidspunkt,
og f.eks. ikke overkompenseres. Den faglige udvikling er afhængig af at ledelse,
medarbejdere, administration mv. har tid og ressourcer til at indgå i forskellige
udviklingsprojekter, kompetenceudvikling og ændringer af praksis udover den sædvanlige
drift. TVÆR01 – Rammereduktion på 1 pct. risikerer at ramme netop dette arbejde, med
risiko for, at centrets muligheder for at nedbringe udgifterne på området gennem faglig
udvikling formindskes tilsvarende.
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