Høringssvar fra Regionshandicaprådet vedrørende:
Udkast til Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og
specialundervisningsområde
 Udviklingsstrategi 2021-2022
 Styringsaftale 2021-2022
Regionshandicaprådet har med interesse læst udkastet til Rammeaftalen for 2021-2022 og har
følgende bemærkninger:
Regionshandicaprådet er specielt optaget af, at alle borgere med handicap oplever
1. at der er sammenhæng i de kommunale og regionale indsatser for borgere med handicap,
2. at organisatoriske barrierer og vidensbarrierer ikke kommer i vejen for at løse borgernes ofte
komplekse sundhedsproblemer og psykiske trivselsproblemer, samt
3. at der opleves en reel borger- og pårørendeinddragelse.
Generelle bemærkninger til udkastet til rammeaftale 2021-2022:
Regionshandicaprådet finder det yderst positivt at det overordnede fokus i denne 2-årige
rammeaftale er kvalitet og på at udvikle området med henblik på at have de rette tilbud til borgere
med komplekse udfordringer.
Når fokusområdet er kvalitet, efterlyser Regionshandicaprådet en drøftelse af hvad der forstås ved
kvalitet. Regionshandicaprådet forudsætter at der er en fælles forståelse blandt regionens 29
kommuner og Region Hovedstaden af hvad der forstås ved kvalitet. Dette så Regionshandicaprådet
gerne uddybet og udfoldet i rammeaftalen.
Under kvalitet er der to fokusområder: udvikling af tilbudsviften samt indsatser for mennesker med
psykiske lidelser. Men hvordan sikres læring mellem de to fokusområder? Det må formodes at der
eksempelvis vil genereres læring gennem en styrket sammenhængende indsats for personer med
psykiske lidelser, der også vil være relevante for andre målgrupper, der oplever barrierer i
overgangen mellem regional behandling og kommunal indsats.
Da ét af Regionshandicaprådets fokuspunkter er sammenhæng mellem de kommunale og de
regionale indsatser over for borgere med handicap, finder vi det positivt at der nu er bevidsthed om
at borgere med psykiske lidelser møder et komplekst system, som på tværs af sektorer ikke altid
tilbyder sammenhængende løsninger. Dette kan skabe ekstra barrierer, når det tages i betragtning at
mange borgere med psykiske lidelser også har kognitive udfordringer.
Regionshandicaprådet har forhåbninger om at der vil kunne rettes op på dette ved den øgede
fokusering på, om kommunerne i regionen har de rette tilbud og på samarbejdet med psykiatrien.
Styringsaftale 2021-2022
Af styringsaftalen fremgår at der i forbindelse med den nye økonomimodel skal foretages
udvidelser af pladser på eksisterende tilbud inden for voksne med autismespektrumforstyrrelser.
Regionshandicaprådet er bekymret for, om det betyder en udvikling af kæmpeinstitutioner. Dette
matcher meget dårligt med netop denne målgruppes behov.

Det nævnes endvidere at denne model på sigt også skal kunne bruges på andre målgrupper. Dog
fremgår det desværre ikke, om man påtænker at blande forskellige målgrupper inden for samme
tilbud. Dette vil Regionshandicaprådet kraftigt advare imod, da al erfaring viser, at det vil føre til
en afspecialisering, da det vil blive svært at opretholde specialiserede fagenheder. Og dette kan
kommunerne og Region Hovedstaden vel næppe være interesseret i?
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