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Til

Økonomi og Personale på oep-budget@brk.dk.
Kommunalbestyrelsens medlemmer.

DH Bornholm har gennemgået det udsendte besparelsesforslag budgets materiale og har følgende
kommentarer:
DH er dybt bekymret over de mange besparelser der er på de forebyggende foranstaltninger indenfor de handicappede og især børnefamilierne.

Besparelsesforslag budget 2018-2021 pr. 01 august 2017.
BSU-11-01: Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken.
DH Bornholm finder det forkert, at sammenlægge Mælkebøtten og Løvstikken organisatorisk da
der ligger en beslutning om, at der skal kigges på Mælkebøttens samlede fremtid (i forbindelse med
sidste års vedtagelse om at bevare Mælkebøtten). Dette arbejde bør færdiggøres, før man tager stilling til normeringer. Desuden har der været lovning på 2 observationspladser. Også for børn i ”gråzone”.
Derefter til overvejelse/vurdering om den satsning på tilflytningen, vil medføre en tilgang af elever.
Vi kan have en mistanke om, at man arbejder hen imod direkte at undgå, at der bliver visiteret børn
til Mælkebøtten.
Vi vil hilse velkommen, at ”normale” børn evt. kan visiteres til Mælkebøtten.
BSU-11-02: Lukning af De Utrolige År
DH Bornholm mener ikke, at man skal lukke De Utrolige År. De blev oprettet i 2017 og har ikke
kørt et år endnu. Det har imidlertid vist sig meget svært at rekruttere børn til tilbuddet. Forældrene
deltager gerne i forældrekurset, men ønsker ikke at barnet flyttes til et andet dagtilbud (Mælkebøtten). Her mener vi, at der skal gøres et bedre informations/PR arbejde, så forældrene forstår hvad
De Utrolige År er.
Det politiske mål om ”Tidlig indsats” var bl.a. årsag til etablering af tilbuddet. Bespares tilbuddet,
vil serviceniveauet derfor være som før 2017, med mindre ressourcen overflyttes til Inklusions og
Ressourceteamet. Tilbuddet er endnu i sin spæde begyndelse. Det har derfor ikke været muligt at
måle på effekten. Systematisk screening af alle børn i ”Hjernen og hjertet” viser dog at der kan være
et vist potentiale i, at lave forældrekurser for derigennem, at forebygge børn kommer i mistrivsel.
BSU-12-02: Reduktion i antal tale/hørekonsulenter.
Ved den obligatoriske sprogvurdering af alle børnene ved skolestart, kunne det i år konstateres, at
de bornholmske børn placerede sig meget dårligt i forhold til landsnormen. På landsplan forventes
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det, at ca. 15 % af børnene placerer sig, så de skal tilbydes en særlig eller en fokuseret indsats, når
de starter i skole. De foregående år har ca. 25 % af de bornholmske børn placeret sig her. I indeværende skoleår var det imidlertid ca. 35 % af børnene, der placerede sig i disse kategorier og på to af
øens folkeskoler er over halvdelen af de børn, der er modtaget i børnehaveklassen, placeret her.
Det er et politisk mål, at alle børn skal blive så dygtige til læsning og matematik, som de kan. Den
nyeste forskning viser en klar sammenhæng mellem et barns tidlige sproglige kompetencer og dets
senere læse- og matematikkompetencer målt ved de nationale tests i 6. klasse. Samme forskning
viser også, at en systematisk og målrettet tidlig indsats kan hjælpe børnene til en bedre sproglig
udvikling – og dermed en bedre læseudvikling. Tale-hørekonsulenterne har ud over en generel viden om såvel sprog som tidlig læsning også viden om og undervisningserfaring med, hvordan de
sprogligt svageste børn kan støttes i deres udvikling, så de får de bedste muligheder for en god skolestart.
BSU-12-03: Reduktion af en medarbejder i Børne- og Familliehuset i 2018.
DH Bornholm vil fraråde denne besparelse ud fra konsekvenserne.
En eventuel nednormering vil øge ventetiden på en indskrivning i Børne- og Familliehuset for
nogle af de svageste og dårligst fungerende børn og deres familier.
For at kompensere for ventelisteproblematikken kan der benyttes støtte/kontaktpersoner fra
det tværgående støttekorps og andre midlertidige (og umiddelbart ringere) løsninger, indtil
der vil være en ledig plads i Børne- og Familliehuset.
Der er risiko for at nogle af børnene i ventelisteperioden kan komme i så alvorlig fejludvikling at de
skal anbringes.
BSU-12-04: Bortfald af PREP-kurser.
Forslaget har en direkte negativ indvirkning på det politiske mål: ”Forebyggelse i Førskolealderen”,
hvor der bl.a. fremhæves ”Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i
almensystemet” Denne besparelse kan kommer til at koste r…. ud af bukserne hvis den gennemføres.
BSU-12-05: Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018.
Det vil selvfølgelig påvirke den rådgivning, de indsatser og den behandling der kan gives.
Centret har igennem de sidste år effektiviseret sagsarbejdet gennem øget brug af IT. På myndighedsområdet arbejdes i et sagsstyringssystem, der overordnet er dikteret fra centralt hold. For at gøre arbejdsgangene så smidige som overhovedet muligt i et meget statisk IT-system, har alle sagsbehandlere fået bærbar PC . Besparelsesforslaget vil få konsekvenser for denne beslutning. På dagtilbudsområdet er man nået meget langt i brugen af digitale screeningsværktøjer og med god effekt til
følge.
DH Bornholm ser faren i at besparelsen på 500.000,00 kr. hurtigt kan blive en omkostning på
1.000.000,00 kr.
BSU-13-07: Færre projekter
DH Bornholm finder det mærkeligt, at man har iværksat flere projekter bl.a. Rønne Skolerne. Skal
de stoppes og Østre Skole bevares?
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Alle børn skal lære så meget de kan (Tema II: ”En folkeskole for alle”) Færre projekter vil føre til
en forringelse af udviklingsmulighederne i inklusionsarbejdet og undervisningen bliver mindre
spændende og mindre varierende ved bortfald af samarbejdsmulighederne i Åben skoleprojekter.
Der vil ikke blive oprettet nye projekter i året 2017/2018 vedr.: Åben skole kr. 750.000 Inklusion
kr. 250.000 First Lego League kr. 250.000
Samt reduktion i budget til vikardækning i forbindelse med efter- og videreuddannelse kr. 450.000.
Disse tiltag støttes ikke af DH Bornholm.

SSU-31-01a - b - c: Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge og med 15 min. ved
indførelse af robotstøvsugere.
DH Bornholm kan ikke tilslutte sig de besparelser. Borgere vil opleve at hjemmet bliver mere tilsmudset mellem rengøringerne, da intervallet øges.
De borgere der selv kan håndtere selvkørende støvsugere, vil få mulighed for selv at tilrettelægge hyppighed og variation af støvsugning.
Medarbejderen er kortere tid i hjemmet og med længere interval som følge af den reducerede
hjælp, hvilket medfører at der er kortere tid til at observere helbredsmæssige forandringer hos borgeren. Samtidig vil der være et øget krav til at medarbejderen skal foretage en præcis prioritering i
opgaveløsningen og have et stort overblik.
Forslaget kræver revisitation af alle borgere. En revisitation af alle borgere med praktisk
hjælp (ca. 1073 borgere), vil ikke kunne gennemføres med de personaleressourcer myndigheden i Ældre råder over, uden at det går hårdt ud over sagsbehandlingstiden på ansøgninger, som ikke er akutte, typisk ansøgninger om praktisk hjælp, Handybat, omsorgstandpleje
og ældre/plejebolig. De vil komme til at vente i anslået op til 4 måneder, hvor den politisk
fastsatte maksimale frist er 1 uge for personlig pleje og 2 uger for praktisk hjælp. Dette forslag vil give en helt umenneskelig ventetid, fra 1 uge til måske 4-6 måneder.

SSU-31-02: Pleje i eget hjem – Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen.
DH Bornholm kan ikke tilslutte sig denne besparelse. Besparelsen er i modstrid med BRK’s eget
projekt "Længst muligt i egen hjem"
Borgere, der bor på svært fremkommelige privatveje, skal være orienteret om, at Hjemmeplejen
kun kan komme frem, såfremt vejen er ryddet og fremkommelig for almindelige biler.
I tilfælde af en meget alvorlig snesituation, har Ældre en nødplan for de tilfælde, hvor der varsles en
længerevarende snestorm, i lighed med f.eks. 2010, der umuliggør, at Hjemmeplejen kan komme
frem til borgere, der ikke kan undvære hjælp og hvor andre løsninger ikke kan bruges
SSU-31-03: Pleje i eget hjem - Reduktion af visiteret tid i weekend.
DH Bornholm kan ikke gå ind for reduktion af hjælp til borgere der er visiteret til denne ydelse.
Forslaget indebærer, at der på weekenddage visiteres med reduceret tid til personlig hygiejne
om morgenen/formiddagen, således at kun den mest nødvendige indsats, såsom nedre toilette
og mundpleje gives.
Det betyder også der ikke gives hjælp til en del af den øvrige personlige hygiejne, såsom
vask/hudpleje af ryg, arme og fødder. Der reduceres med 20 % i visiteret tid til den personlige hygiejne.
DH Bornholm betragter dette som nedværdigende behandling af ældre borgere.
Forslaget er i strid med kommunens handicappolitik.
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SSU-31-05: Plejecentre - Reduceret plejebehov som følge af rehabilitering.
DH Bornholm sætter et stort spørgsmålstegn ved denne besparelse, da rehabiliteringen ikke er
kommet så langt som man havde håbet på.
Forudsætning for forslaget er, at alle beboerne har en rehabiliteringsplan ved udgangen af 2017 og
at 40 % af disse har så stor succes med rehabiliteringsforløbet, at deres plejebehov reduceres med
15 minutter om ugen.
SSU-31-06: Plejecentre - Rengøring i bolig reduceres fra hver 2 uge til hver 3 uge.
DH Bornholm kan ikke forsvare at et sådant forslag iværksættes, skal plejecentrene til at ligne svinestier.
Beboerne betaler for ydelsen rengøring.
Beboeren vil opleve en serviceforringelse, idet der gøres sjældnere rent hos beboeren og behovet for
renholdelse kan stige. Der forudses tillige anmærkninger i tilsynsrapporter fra det kommunale tilsyn
vedr. rengøringsstandarden i beboerens hjem. Det er uvist om den forringede rengøringsstandard vil
få betydning for forekomsten af epidemier, idet beboernes boliger ligger tæt og er forbundet af fælles gangarealer.
SSU-32-01: Nednormering af dagtimer på Nexøhuset.
Besparelsen vil få store konsekvenser for den enkelte beboers mulighed for at blive tilbudt kontakt og aktivitet i dagligdagen. Det er i dagtimerne det kan være muligt at tilrettelægge socialpædagogisk mål-arbejde jvf. handleplaner, deltagelse i aktiviteter i og uden for huset samt fysioog ergoterapeutisk træning og stimulering. En medarbejder mindre, vil mindske disse muligheder betragteligt.
For beboerne kan konsekvensen af dette være mindsket mulighed for udvikling og vedligehold af
fysiske såvel som psykiske funktioner. Beboerne i Nexøhuset har stort set kun det liv medarbejderne kan tilbyde, hvorfor forslaget vil have betydning for den enkelte borgers livskvalitet.
Gennemføres denne besparelse vil Nexøhuset som et ’helhedstilbud’ være svært at realisere.
Dette forslag skal sammenholdes med de øvrige besparelsesforslag fra Nexøhuset (ledsagelse og
mad). Hvis alle forslag gennemføres, vil Nexøhuset som et ’helhedstilbud’ ikke længere være
muligt, da der ikke vil være ressourcer til de aktiviteter der nu tilbydes om dagen. Konsekvensen
af dette vil være, at aktiviteter og mål-arbejde vil være svært gennemførlige, og beboerne vil ikke
i tilstrækkeligt omfang få tilbudt kontakt og aktiviteter.
Socialtilsynet vurderer, at borgerne på Nexøhuset i 2016 kun i lav grad får opfyldt deres behov for
tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer, hvilket understøtter at konsekvenserne af yderligere besparelser vil have store negative konsekvenser.
DH Bornholm finder denne besvarelse som starten på nedlæggelse af Nexøhuset.
SSU-32-02: Nedlæggelse af pædagogiskledsagelse vedr. botilbud på handicapområdet.
DH Bornholm kan absolut ikke tilslutte sig de besparelser der er foreskrevet, som vil medføre at
beboerne får en ringere livskvalitet.
Såfremt denne besparelse træder i kraft overtræder man FNs handicapkonvention og er i direkte
strid om BRK egne visioner ”Et godt og aktivt liv for alle”. Fjernes puljen til pædagogisk ledsagelse, vil det betyde, at beboerne ikke længere har mulighed for at vælge ledsagelse og derved har de
ikke mulighed for få et aktivt liv på lige fod med andre. Specielt på Nexøhuset vil beboerne blive
”lukket” inde på bostedet.
BRK's Handicappolitik sættes ud på et blindspor. Intensionerne overholdes ikke.
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SSU-32-05: Stenbanen reduktion af ydertimer i gruppe 3+4.
DH Bornholm finder dette forslag bekymrende, da det indebærer at borgerens evne til at klare sig
selv bliver forringet. Hvilket er en forudsætning for at flytte i egen bolig. Et brud på FN’s Handicapkonvention artikel 19 stk. b, som også er gældende for 32 – 12: ”at personer med handicap har
adgang til et udvalg af støttetilbud i hjemmet og på boligområdet samt andre lokale støttetilbud,
herunder den nødvendige personlige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet
samt at forebygge isolation fra og adskillelse af samfundet”
SSU-32-06: Reduktion af timer på Gartnerparken.
DH Bornholm kan ikke anbefale reduktion, da de færdigheder beboerne har opnået vil blive reduceret væsentligt. På længere sigt vil dette medføre yderligere omkostninger, da flere vil blive plejekrævende – støtte – hjælp. Reduktion af personale timer vil få store konsekvenser for den enkelte
beboer og målet om at støtte beboerne i et ”liv på egne præmisser” bliver vanskeligere at indfri.
Konsekvenserne ved at spare på personaletimer om eftermiddagen og aften vil have den betydning,
at der er mindre tid til borgerne. SE SSU-32-05.
SSU-32-06: Fjernelse af mad og service i botilbud på handicapområdet.
DH Bornholm kan ikke gå ind for denne besparelse.
En nednormering af køkkenfunktionerne på botilbuddene er derfor konsekvensen og vil betyde,
at der er mindre tid til at producere maden fra bunden, Leve - Bo - Miljøer og at der placeres flere opgaver på det pædagogiske personale, hvilket igen betyder mindre tid til de pædagogiske
opgaver og den enkelte borger.
For de ansatte ernæringsassistenter handler det ikke udelukkende om at producere et måltid
mad. De har erhvervet viden om brugergruppen og vigtigheden af smag, ernæring og konsistens.
Hensynet til den enkelte bruger forsøges også indarbejdet, når der planlægges kost. Der vil ikke
fremover kunne tages individuelle hensyn som nu, og det kan påvirke den enkelte beboers ernæringstilstand. Det har hidtil været vigtigt, at der var tid til at beboerne var med i køkkenet. Det
vil de heller ikke kunne være i samme omfang fremover.
Endelig er besparelsen i direkte modstrid med projekt ØKO LØFT, som er projektet, hvor der omlægges til mere økologi mv. i kommunens køkkener. I løbet af 2015 og 2016 har køkkenerne oplevet en højere pris på råvarer pga. økologiprojektet.
SSU-32-08: Nednormering af timer i Botilbud Stjernehuset/Klintebo.
DH Bornholm kan ikke gå ind for denne besparelse. Det vil medføre flere konflikter og beboerne
vil få det dårligere. De beboere der bor her kan ikke være alene – de øver vold på sig selv og andre. Samtidig vil den planlagte nednormering gå imod gentagne anbefalinger fra det Sociale tilsyn.
Samtidig vil der være færre pædagogiske timer til rådighed og det vil især gå ud over en specifik
borger som vil få mere ”alene” tid og konsekvensen af dette vil derfor være at angsten og psykoserne tager over, hvilket vil påvirke beboerens livskvalitet, så beboeren vil få det betydeligt dårligere.
SSU-32-10: Nednormering af personaletimer på Botilbuddene Klintebo.
DH Bornholm kan ikke gå ind for denne besparelse. Tankerne kommer snigende om tilstande i ”det
gamle Østeuropa” gældende Stjernehuset – Langhuset er besparelsen en overtrædelse af FN’s Handicapkonvention.
I Havehuset bliver bostedet som et fængsel. Man fratager borgerne deres mulighed for lægebesøg/sygehusbesøg/tandlæge m.m. ikke kan lade sig gøre, da man ikke kan forlade huset.
I Kridthuset vil der komme konflikter og dårligere beboere.
Fjernelse af ydertimerne kolliderer med den gentagne anbefaling fra det sociale tilsyn om at
personalet får tid til overlap.
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Også her overtrædes FN’s Handicapkonvention og Regionskommunens Handicappolitik.
SSU-32-11: Nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning på Kommandanthøjen.
DH Bornholm kan ikke anbefale dette.
En nednormering af medarbejdere mellem kl.13 og 16 på hverdage vil gå ud over de planlagte aktiviteter ud af huset. Deltagelse i Idræt på tværs, badminton, tennis og cykling. Det vil være en stor
forringelse for beboerne i forhold til fysisk og psykisk sundhed samt muligheden for, at knytte sociale relationer og inklusion uden for Botilbuddet.
Det vil ikke være muligt med individuelle planlagte samtaler eller planlagte aktiviteter ud af huset
mellem kl. 13-16, som by-træning, handle, gå/cykelture.
Det vil ikke være muligt på forhånd at planlægge og lave aftaler om aktiviteter, da det vil være afhængig af, hvordan den samlede situation på Kommandanthøjen er, på dagen.
15 boliger på Kommandanthøjen er midlertidige boliger hvor beboerne trænes i opbygning af
kompetencer til at kunne bo i egen bolig. Her er deltagelse i aktiviteter udenfor Kommandanthøjen
med opbygning af socialt netværk en vigtig del af den indsats. Vi ser det problematisk at opretholde de midlertidige boliger, herunder akutpladsen hvis der skæres i ressourcerne.
I det hele taget gælder det for alle beboerne, at det er vigtigt at få mulighed for, at være en del af et
socialt liv både på og udenfor Kommandanthøjen.
Det vil ikke være muligt som nu, at planlægge tid til medarbejdernes dokumentation i forhold til
ICF og handleplan.
SSU-32-12: Nednormering af aften og weekendtimer på Røbo.
Det vil betyde, at beboerne vil komme til at vente på hjælp. Eksempelvis hjælp til toiletbesøg, anden hygiejne, spisning m.m.
Konsekvensen af forslaget er, at beboerne skal gøres klar til natten tidligere, herudover vil beboerne opleve mere alene- tid i weekenderne.
Det får konsekvenser for alle de beboere som bor i hus tre, både i forhold til mindre samvær
og mindre støtte til selvhjælp. I yderste konsekvens en fratagelse af den enkelte beboers
medbestemmelse samt funktionsevne.
Ved tab af funktionsevne, vil behovet for støtte vokse.
Beboerne på Røbo har alle behov for pædagogisk støtte til alt for opretholdelse af eget funktionsevneniveau.
Herudover vil konsekvensen være, at det vil være sværere at tilkalde akut hjælp i de øvrige huse. Røbo har en alarm knap, som benyttes i akutte situationer i de huse, hvor medarbejderne arbejder alene i alle timerne.
En konsekvens vil være, at det vil blive sværere at leve op til tilsynets krav om faglig dokumentation.
Denne besparelse er i strid med FNs handicapkonvention
Beboerne bliver sat tilbage i deres livsmønster. Skal de bare lægges i seng kl. 19.00 og ikke have et
”normalt” aftenliv! ”et liv på egne præmisser”
Det er en uværdig behandling af de handicappede og ældre beboere.
SSU-32-08: Lukning af Pigeklubben på Klintebo.
Lukning af Pigeklubben kan DH Bornholm ikke anbefale. Dette tiltag har givet ”pigerne” et fantastisk tilbud, hvor de selv kan finde veninder - de selv vælger, har fået sociale færdigheder, oplevelser, som de vil miste.
Dette tilbud lever op til FN’s Handicapkonvention – værdigt liv for alle, så hvorfor ødelægge det.
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SSU-32-14: Lukning af socialpsykiatrien aktivitets – og samværstilbud Vestergade, Allinge.
DH Bornholm forstår ikke, hvorfor der igen anbefales lukning af Vestergade Allinge.
22 meget svage brugere, bruger tilbuddet Vestergade, Allinge.
Social- og Sundhedsudvalget har det mål at flere borgere skal i aktivitets- og samværstilbud samt i
beskæftigelse. Det er sandsynligt, at der vil være en nedgang i antallet af borgere i aktivitets- og
samværstilbud ved lukning af Vestergade.
Lukning af dette tilbud vil medføre øgede udgifter på længere sigt, den ”ressource” de får i Vestergade vil betyde ekstra udgifter i døgnplejen. Da de ikke er i stand til, at tage offentlig transport, hvis
de henvises til Rønne.
SSU-33-01: Dagcentre - Reducering af medarbejdertimer.
Dagcentrene er i forvejen svært udfordrede og oplever, at modtage flere borgere med demens, hvor
der skal ske afklaring af fremtiden.
Dagcentrene kan ikke tage imod de borgere der i dag visiteres til et dagtilbud, idet dagcentrene ikke
har kapacitet/ressourcer til at varetage borgeres behov der er visiteret.
Ægtefæller og familier vil opleve, at de ikke som nu hurtigt kan få aflastning.
Dagcentrene vil sige fra overfor visitationen om at tage nye/flere borgere ind med særlige problemstillinger.
Hjemmeplejen skal yde ekstra indsats til disse borgere/familier.
Øget udgift i Ældre jf. Aflastning i hjemmet jf. servicelov.
Flere borgere der skal på midlertidigt/aflastende ophold på Rehab. Sønderbo.
DH Bornholm kan ikke acceptere denne besparelse.
SSU-33-02: Genoptræning - reduktion af medarbejdertimer
En besparelse på en terapeutstilling i genoptræningen vil have vidtrækkende konsekvenser i forhold
til mere ventetid for borgeren i forhold til at komme igang med træningen og dermed en ringere
kvalitet i genoptræningen af borgerne. Genoptræningsenheden er også en integreret del af rehabiliteringscenter Sønderbo og den rehabiliterende organisation i døgnplejen så også her vil en besparelse på medarbejdertimer får store konsekvenser.
DH Bornholm ser forslaget sammen med konsekvenserne for andre ændringer, vil det være direkte
ødelæggende for den direkte sammenhæng til den tidligere politiske vedtagelse om rehabiliterende
organisation og tankegang. Hvor det er hele essentielt, at den enkelte borger kan tilbydes genoptræning. Ses forslaget blot alene i forhold til erhvervsaktive, øges tiden før tilbagevenden til arbejde,
med risiko for opsigelse for den enkelte og øgede omkostninger både for arbejdspladsen og især for
regionskommunen.
SSU-33-05: Kommunikationscentret – personalereduktion på teknologiområdet.
Kommunikationscentret på Bornholm er det center i Danmark, der varetager flest områder, nemlig
7 i alt med hver deres underområder.
På KC varetager hver medarbejder funktioner inden for flere af de 7 områder, så en reduktion vil således få en større negativ effekt end man umiddelbart kan se.
En personalereduktion på teknologiområdet vil medføre, at borgerne vil opleve længere ventelister, en mindre smidig sagsbehandling samt kortere / mangelfulde forløb.
Teknologiområdet er i rivende udvikling og derfor vil det være meget uhensigtsmæssigt at foretage besparelser på dette område.
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Dette vil samtidig betyde, at borgerne vil have behov for mere individuel støtte i dagligdagen, da
Kommunikationscenteret dels ikke kan afhjælpe så hurtigt som i dag og dels bliver nødt til at ændre
deres service kraftigt på det teknologiske område.
Man må acceptere, at man skal tilkøbe dyre ydelser (konsulent) overfra.
DH Bornholm kan ikke gå med til denne besparelse.
SSU-33-05: Sønderbo – Reducering af medarbejdertimer
DH Bornholm denne besparelse er ikke støttet af DH Bornholm.
Borgerne vil opleve, at der er færre hænder til rådighed, når der ikke er tilstrækkelig afløsning ved
personalets ferie,
m.m. Yderligere at den faglige udredning og velkomst- og opfølgningssamtaler med borgere og pårørende udsættes/forhales. Dermed vil borgernes formål og mål for ophold blive svært at indfri.
Personalet vil ikke kunne få afholdt deres overenskomstmæssige frihed, medførende udbetaling af
afspadsering, ferie- fridagstimer, helligdagsbetaling ol. Hvilket vil medføre en merudgift og ikke
mindst nedslidning og dårlig trivsel.
Længere forløb for borgerne på Sønderbo medfører et nedsat flow som kan få betydning for, at Visitationen i Center Ældre ikke kan hjemtage borgere til et midlertidigt ophold når borgerne meldes
færdigbehandlede og må betale ventepenge til Regionen, hvis borger ikke kan komme hjem
Forslaget er direkte modsatrettet den bevilling der i 2017 blev givet til Sønderbo ifm. Værdighedpuljen. Her fik Sønderbo tilført midler til at styrke den rehabiliterende indsat i hele døgnet samt til
en mere værdig afslutning på livet og terminal pleje i borgernes sidste tid.
Yderligere er det på Ældre- og Sundhedsområdet generelt meget vanskeligt at skaffe afløsere grundet rekrutteringsproblemer på so.su.-området.
TMU-52-01: Besparelse på stranddriften
DH Bornholm finder det ikke for egentligt med den øgede turistindsats regionskommunen arbejder
på.
Publikum vil mærke nedskæringen væsentlig, men ved store mængder tang eller nedbrud af badebroer mv. og den gangbesværede og kørestolsbruger vil få endnu sværere ved at komme ned til
vandet de få steder det er muligt. DH Bornholm så gerne, at når man lavede badebroer som i Allinge, at man tog handicapproblematikken med, så også disse kunne få glæde af kommunens tiltag.
Regionskommunens Handicappolitik:
Værdier i handicappolitikken
Tilgængelighed
Bornholms Regionskommune ønsker at sikre fysisk, psykisk og social tilgængelighed.
TMU-52-02: Besparelse på Naturplejen
DH Bornholm finder det ikke foreneligt med den øgede turistindsats regionskommunen og turistorganisationerne arbejder på.
Kommunalbestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at sikre Bornholms naturområder og sikre
biodiversitet og tilgængelighed til naturområder
1. Det er kommunalbestyrelsens mål at Bornholms landskaber og natur beskyttes og bevares
bl.a. ved at styrke biologisk mangfoldighed og ved at beskytte og pleje værdifulde naturtyper
og landskaber. Bornholms landskaber og natur udgør et meget centralt område i kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som bæredygtig grøn ø.
2. Det er kommunalbestyrelsens mål at sikre områder af særlig geologisk værdi. Hensyntagen til
geologiske interesser har ikke mindst betydning for Bornholm der har en helt unikt sammensat
geologi. Geologien har betydning for turismen og for Bornholm som bæredygtig grøn ø.
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3.

Det er kommunalbestyrelsens mål, at sikre bornholmske kulturarvsarealer, fredede fortidsminder

4.

Kommunalbestyrelsens mål er at fremme gode muligheder for friluftsliv, natur- og kulturoplevelser
Som i selv skriver: Det bliver sværere at holde den standard vi hidtil har haft på vedligeholdelsen af
stier og fredede arealer. Det vil sige at stier, trapper, gelændere og broer vil være i en endnu dårligere stand end nu.
Dette vil betyde, at Bornholm som Grøn Ø vil komme til at leve op til navnet men på en meget
uheldig måde.
Det virker som om man helt har overset, at personer med ganghjælpemidler (rollatorer – stokke –
kørestole m.v.) ikke er med i kommunalbestyrelsens plan i punkterne 1 - 4.
DH Bornholm vil derfor erindre kommunalbestyrelsen om:
Regionskommunens Handicappolitik:
Værdier i handicappolitikken
Tilgængelighed
Bornholms Regionskommune ønsker at sikre fysisk, psykisk og social tilgængelighed.
TMU-53-03: Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret
drift.
Personalereduktion i Driftsplanlægningsgruppen i forbindelse med omstrukturering med et årsværk.
Neddrosling i tilsynsopgaver med udbudte opgaver og udarbejdelse af driftsplaner.
DH Bornholm finder ikke at dette forslag kan gennemføres uden at det vil skabe problemer andre
steder, hvis man dropper tilsynsopgaverne. Hvem kontrollerer så om det man betaler for bliver udført.
TMU-55-09: Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo.
DH Bornholm kan under ingen omstændigheder tilslutte sig lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo. Det bruges af handicappede ældre/børn/unge for at forbedre deres bevægelighed og balance,
som forbedrer deres bevægelighed og livskvalitet i hverdagen – samt i genoptræning, genoptræning
af Afasiramte, hjerneblødning m. m.
Hverken Rønne Svømmehal, der prioriterer de handicappede længst nede på listen, eller Gudhjem
Svømmehal og Svømmesalen på Søndermarken Skole har et varmtvandsbassin.
Svømmesalen på Søndermarkens Skole er af Handicaprådet indstillet til en gennemgribende renovering samt ændring af status til varmtvandsbassin, men DH Bornholm er endnu ikke bekendt med
resultatet.
Behovet for et ekstra varmtvandsbassin på Bornholm har længe været et stort ønske fra alle brugere,
for der er trængsel om tiderne.
DH Bornholm kan IKKE acceptere en lukning af øens eneste varmtvandsbassin og skal på det kraftigste anmode politikerne om at få stoppet dette projekt
En gennemførelse vil betyde at der skal flere penge til gen- og vedligeholdelsestræningen hvilket
må siges at blive en meget dyr foranstaltning.
Lukning af varmvandsbassinet vil få betydning for brugere, som hovedsageligt er foreninger der
gør et stort frivilligt arbejde som hvis de stopper vil ramme BRK hårdt på pengekassen til genoptræning og vedligeholdelsestræning m.m. Derudover bruger BRK genoptræning også bassinet.
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DH Bornholm skal anmode kommunalbestyrelsen om at finde og afsætte midler til såvel Sønderbo
som Svømmesalen på Søndermarksskolen. Så vi kan få de gennem mange år savnede varmtvandsbassiner. Behovet er der.
TMU-55-09: Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i 2018.
DH Bornholm er ikke enig i denne nedprioritering. Der er handicaptoiletter under BRK der ikke
overholder lovgivningen.
EKS. Handicaptoilettet på Allinge Havn er ikke anvendeligt for kørestolsbrugere og ældre med svage armkræfter. Toilettet er så smalt at man kun kan kører ind, hvis der er en hjælper med, da døren
kan ikke lukkes eller åbnes af den brugende person. Toilettet overholder ikke de mål der er angivet
for et handicaptoilet.
Der skulle snarere afsættes flere penge så standarden på de offentlige toiletter højnes.
TMU-57-01 og -02: BAT - Nedlæggelse af betjening af færgeankomst kl. 23.50 mandag til torsdag samt afgange fra Rønne ved midnat samme dage
Det vil ikke være muligt at bruge kollektiv trafik i forbindelse med ankomst fra Ystad kl. 23.50.
Derudover vil det ikke være muligt at bruge den kollektive trafik internt på Bornholm, f.eks i forbindelse med transport fra arbejde samt ved besøg hos studiegrupper, Biograf, Teater, ungdomsfester og familiebesøg.
Ikke alle bornholmere har egen vogn og de er afhængige af den offentlige transport. Da Regionskommunen overtog busdriften kendte man disse forhold. At der var tidspunkter hvor belægningerne
af passagerer er meget små.
Der er risiko for at salgstabet bliver større end estimeret. Særligt antallet af ungdomskort risikerer at
falde, da mange af disse brugere jævnligt benytter disse afgange.
DH Bornholm kan ikke støtte denne besparelse, da den også vil få betydning for
mennesker med handicap og den vil stride mod Regionskommunens Handicappolitik (Lige
muligheder Bornholms Regionskommune ønsker at sikre lige muligheder for alles
deltagelse i enhver del af det bornholmske samfundsliv.) samt Handicapkonventionen
(Artikel 3 Generelle principper, Artikel 9 Tilgængelighed, hvor man skal til gode se at
sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske
omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder
informations- og kommunikationsteknologi og -systemer og de øvrige faciliteter og tilbud,
der er åbne for eller gives offentligheden, både i byområder og i landdistrikter. Samt Artikel
19 Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet. Artikel 24
Uddannelse.
ØPU-64-01: Rammebesparelse på borgerinddragelse og borgerpanel.
Umiddelbart er der ikke planlagt aktiviteter for det reducerede beløb. Men reduktionen vil begrænse
muligheden for nye aktiviteter fremadrettet.
Denne besparelse er ikke foreneligt med BRK intentioner om borgerinddragelse hvor der på hjemmesiden står:
CITAT:

Borgerinddragelse
Her kan du finde information om regionskommunens borgerinddragelse.
Bornholms Regionskommune har de seneste år satset kraftigt på mere og bedre dialog med borgerne.
Dette sker ved flere årlige dialogmøder og i det elektroniske borgerpanel.
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Hvis BRK stadig mener noget med reel borgerinddragelse, vil en reduktion som begrænser muligheden for fremtidige aktiviteter virke modsatrettet.
DH Bornholm kunne godt have kommenteret alle forslag, men da vi ikke pt. ved hvad der kommer i
spil, har vi koncentreret os om, hvor vi er vildt uenige i besparelsesforslag budget 2018-2021 pr. 01
august 2017.
På vegne af Handicaporganisationerne på Bornholms
4 medlemmer i handicaprådet

Ole Erling Lærke
formand
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