Rønne den 2. august 2017

Økonomi og Analyse
Høringssvar til Budget 2018 fra Den Fælles Brugerbestyrelse i socialpsykiatrien, Center for
Psykiatri og Handicap, Bornholms Regionskommune.
Den Fælles Brugerbestyrelse består af brugerbestyrelsesrepræsentanter fra Område Vest og Område
Øst, med støttefunktioner i eget hjem og med aktivitets- og samværstilbud og
brugerbestyrelsesrepræsentanter fra Botilbuddet Kommandanthøjen.
Høringssvaret afgives for det administrative sparekatalog der er sendt i høring, med svarfrist senest den
17. august 2017.
Den fælles brugerbestyrelse ønsker at udtrykke stor bekymring for de spareforslag der er fremsat for
socialpsykiatrien:
SSU-32-14 Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge
SSU-32-11 Kommandanthøjen - nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning (fjernelse
af mellemtimer).
Fælles for spareforslagene er at de rammer en meget sårbar gruppe borgere, som har behov for tryghed
og sikkerhed i hverdagen. Der er mange borgere der vil blive berørt af besparelserne, borgere som har
behov for støtte og hjælp til at opnå personlig udvikling og mulighed for at komme sig efter en psykisk
sygdom.
Derfor vil en lukning af aktivitets- og samværstilbud give utryghed og risiko for at den gode udvikling,
som den enkelte er i gang med, forringes eller helt stoppe. Der kan ske tab af socialpsykiatrisk
ekspertise.
Vi er bekymrede for at borgere der benytter værestedet Vestergade, ikke har ressourcer til at deltage i de
tilbageværende tilbud. Konsekvensen kan være, at disse borgere bliver socialt isoleret.
Der hvor der skal ske reducering af medarbejderressourcer frygtes et øget stressniveau hos
medarbejderne, som i forvejen er pressede. Det vil give mindre tid til borgerne og igen påvirke den
enkelte borgers mulighed for støtte og dermed forhale en mulig udvikling..
Ved færre medarbejderressourcer forringes muligheden for at få støtte til psykiater besøg, læge besøg,
idræt på tværs osv.
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