Høringssvar SAU 1
Høringssvar fra Udsatterådet til budget 2020-2023
Køge Udsatteråd er et råd, der har til formål at rådgive Byrådet og fagudvalgene
om sager, der vedrører udsatteområdet, og samtidig fungerer Udsatterådet som
talerør for de allermest udsatte borgere, som oftest ikke er organiseret andre
steder. Brugerne i Udsatterådet har selv erfaring med udsathed og kan derfor
komme med input til både forvaltning og politikere om konsekvenserne ved de
administrative arbejdsgange og de politiske prioriteringer.
Udsatterådet er blandt andet optaget af at ændre på det faktum at udsatte
menneskers levevilkår, livskvalitet og almene sundhedstilstand er dårligere end
andre befolkningsgrupper og opfordre byråd og fagudvalg til at skærpe det
strategiske fokus på udsatte menneskers levevilkår for at hæve baren for denne
målgruppe.
Skal Køge være en socialt skæv by?
Køge udsatteråd forstår godt at vækst og tiltrækning af nye borgere til Køge er en
forudsætning for Køge Kommunes økonomi, men skal det være på bekostning af
resten af Køge Kommunes borgere herunder de udsatte grupper. Med det mener
vi at der kommer kommer masser af nye boliger, men det er dyre boliger, som de
mennesker Udsatterådet repræsenterer ikke kommer til at bo i. Der mangler
billige og betalbare boliger i Køge, der kan hjælpe på den boligløshed, der faktisk
er.
Køge mangler et sted hvor man kan mødes til forskellige formål, eller bare komme
forbi til en kop kaffe for at se hvad der sker. Et aktivitetshus, medborgerhus,
frivillighedshus, hvad det nu end bør hedde hvor alle er velkomne. Et sted hvor vi
har mulighed for at gro ud af vores udsathed, og blive er del af et aktivt Køge liv.
Besparelser på udsatte børn og voksne rammer skævt og er dyre i
længden
Udsatte børn bliver i stadig højere grad udsatte voksne, hvis ikke de får den hjælp
de har brug for tidligt i livet. Samtidig er Udsatterådet bekymrede for at mange
voksne med brug for den kommunale hjælp og støtte lades i stikken og at familien
og de pårørende må betale en høj pris med ringe muligheder på arbejdsmarkedet,
stress og bekymring. Det er udsatterådets erfaring, at mange unge mennesker
(og også voksne for den sags skyld) går i urimelig lang tid, før der sættes ind med
indsatser og tilbud, der kan hjælpe dem på vej videre i livet.
Selvom man ved, at forebyggelse er både billigere og bedre end helbredelse,
bærer den kommunale indsats i dag præg af kortsigtede løsninger, som vil

medføre større udgifter i fremtiden. Udsatterådet anerkender det fokus der er på
forebyggelse af hjemløshed, åben rådgivning, tidligere indsats med ny kommunale
ungeindsats samt at blandt andet ressourceforløb har medført at udsatte borger,
der længe har været på kontanthjælp, er kommet videre.
Udsatterådet henstiller til, at Køge Kommune fortsat styrker forebyggelse og
tidlige indsatser, der understøtter de svageste til et bedre og aktivt liv og giver det
enkelte barn og unge menneske optimale muligheder for at opnå deres potentiale.
Ensomhed og bureaukrati er er dyrt i længden
Udsatterådet påpeger, at der fortsat er behov for at øge opmærksomheden på
ensomhed, særligt blandt de grupper som udsatterådet dækker. Det er
udsatterådets erfaring at ensomhed ofte har problemer med fx misbrug, psykisk
og fysisk sygdom til at vokse til et niveau der kræver dyre løsninger i form af
omfattende hjælp, støtte og behandling.
Det er ligeledes Udsatterådets oplevelse at kommunen på mange områder lukker
sig mere og mere om sig selv, fx med tidsbestilling og lukkede døre, der gør det
svært for udsatte, der ikke nødvendigvis mestre den kommunale logik.
Udsatterådet oplever på nogle områder at – især det nye rådhus – virker
fremmedgørende og mere bureaukratisk og mindre og mindre som et fællesskab,
hvor alle er velkommen.
Værdighed og helhed – fra ord til handling
Udsatterådet opfordrer til, at der investeres i en helhedsorienteret
sagsbehandling, som både vil komme borgerne til gode, men også vil skabe en
mere effektiv indsats. Derfor opfordrer Køge Udsatteråd Byrådet til at tænke ud og
boksen og endnu mere på tværs af siloerne som fx §17,4 på specialområdet og
den kommunale ungeindsats.
Udsatterådet ønsker byrådet gode budgetforhandlinger og har et ønske om at nogle af de penge der
er blevet sparet, i foregående sparerunder kan komme de mest udsatte til gavn i denne omgang
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Der er i budget 2020 ikke lagt op til besparelser på handicapområdet, men
det sker på baggrund af mange års nedskæringer og udsættelse af nødvendige investeringer. Der er behov
for en gennemgribende genopretning af området på tværs af udvalgsområder og forvaltninger. En
genopretning bør blandt andet omfatte: • Styrkelse af retssikkerheden i sagsbehandlingen. • Fokusering af
sagsbehandlingen på at yde den støtte og hjælp, som borgerne har brug for. • Anlæggelse af et helhedssyn,
der forebygger senere udgifter eller indtægtstab til kommunen. Det handler om at holde så mange (også
pårørende) så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. • Masterplanen for institutionsudbygning på det
specialiserede område skal tilbage ind i Køge Kommunes planlægning.
Med venlig hilsen
Lars Kunov Formand
Handicaprådet i Køge Kommune
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Hej Køges politikere. alle med interesse for udsatte borgere.
Janne-Teresa Vitcetz Smidt.
Her er jeg.
62 år bor i Hastrup området i Køge, tidligere beboer i 4 år på
Pedersvænge bo sted for psykisk syge i Køge.
jeg har besluttet at ville slå et slag for handicappede borgere i Køge
kommune.
deltager gerne i alt og ingen ting, elsker en koncert et foredrag
men hvis det er i teaterbygningen de holder det er jeg rent på
røven, jeg kan ikke komme på toilet da plads ikke er stor nok. og
der er et trin. så hvis jeg vil deltage og det er lagt på 1 sal kan jeg
ikke være med den trappe kan jeg ikke komme op ad, ingen
elevator.
nu hører jeg at der skal renoveres, kan vi måske så få en elevator
og et handicap toilet ?? udjævnet trin eller en rampe.
mit næste hjertesuk er diskrimination af psykisk syge vi kan med
en psykiatrisk diagnose ikke få en ledsager selvom vi har fysiske
behov også,

og alle de trapper alle vegne , og ikke altid noget at holde i hvis
man vil forsøge sig med stokken op.
Men en klokke ved en butik så kunne man få en hjælpende hånd i
nøden.
jeg kan godt se brosten er pænt men min veninde med
rygmarvbrok fast kørestols bruger er tildet to gange over brosten
og slået hoved og tænder kørt på skadestuen og lappet sammen,
man kæmper med dem som bruger af stok kørestol og el scooter
som mig. jeg kan godt se de er flotte men ganske simpelt farlige.
Det må være en menneskeret at kunne deltage i socialt liv selvom
man er bruger ag ganghjælpemidler,
Kan tale varmt om pædagoger og sosu assistenter samt
hjemmevejledere de hjælper hvor de kan.
I Den gule dør kommer jeg ind af bagvejen ved rampe og låser op
for mig med min rollator eller scooter. I Klemmen er der fin
handicapvenlig adgang og jeg nyder at komme i de to væresteder.
Jeg vil nu melde mig ind hos Dansk Handicap forbund og så have
noget hjælp derfra.
Stor undrende hilsen
Janne-Teresa Vitcetz Smidt
Tornegården 104 . 4600 Køge
42301221.

