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Mennesker som handelsvare?
16 sjællandske kommuner rumler med at ud-

er den helt gale vej.

sentudviklede, omsorgsvigtede, have indlæ-

For unge mennesker med særlige behov

ringsvanskeligheder eller problemer med at

er det afgørende, at de får individuelt tilrette-

begå sig socialt. I slutningen af januar skal

lagte forløb. De har særlige behov til fælles,

kommunerne i det sjællandske indkøbsfæl-

men ellers er de lige så forskellige som alle an-

lesskab beslutte om de vil med i udbuddet.

dre. Det kræver langt mere detaljeret indsigt

I det oprindelige udbudsmateriale var væg-

end et udbudsmateriale at se, hvad den en-

ten lagt 50 % på økonomi, udvikling af bor-

kelte institution rent faktisk yder i læringsfor-

gerens kompetencer 30 % og 20 % på ud-

løb, botilbud med botræning og social indsats

vikling af personalets kompetencer. Det er ef-

i forhold til den enkelte unge.

terfølgende ændret til 40, 40, 20, men det

Frygten er, at mange af de unge risikerer

ændrer ikke ved at udvikling af borgeren, som

at blive visiteret til et tilbud de ikke er motive-

trods alt er pointen af den sociale indsats, ik-

ret til og som slet kan imødekomme deres ud-

ke er det der står og blinker øverst på dags-

fordringer, så de rent faktisk bliver bedre til at

orden. Og det er præcis dér, borgeren bør be-

mestre deres hverdag. Frygten er en udvikling,

finde sig.

hvor tilbuddene bliver mere og mere skrabe-

Argumentet for udbuddet er økonomistyring, men priserne for indsatser er allerede i

de for at passe ned i kassen udbuddet definerer.

dag tilgængelige på Tilbudsportalen.dk. Det

Hvis prisen bliver afgørende over alt andet

kræver mere end almindelig velvilje ikke at se

er risikoen, at vi får tilbud at se, hvor alt det

initiativet, som endnu et udslag af den kom-

andet, der har betydning for et godt liv, akti-

munale idérigdom, når det drejer sig om fin-

viteter og socialt samvær som andre unge, er

de besparelser på udsatte gruppers mulighe-

skåret helt ind til benet. Det er uværdigt og

der.

vil medføre en ny baglæns rutschetur med tur-

Problemet er, at det ikke er muligt at put-

bofart mod en ringere social indsats.

te mennesker i kasser som en ensartet mas-

Ligeværd opfordrer kommunerne til at be-

se. Mennesker med særlige behov har for-

sinde sig og sætte borgerens udvikling øverst

skellige udfordringer og krav på at få en indi-

på dagsordenen. Det er derved, at de højt-

viduel indsats tilpasset dem. Der er grund til

specialiserede institutioner kan lave sammen-

at frygte, at udbuddet vil betyde pakkeløsnin-

hængende og helhedsorienterede indsatser,

ger med en klar forringelse af kvaliteten til

som sikrer at mennesker med særlige behov

følge.

bliver i stand til at føre et ligeværdigt og selv-

Normalt skal man genudbyde efter en år-

stændigt liv med tilknytning til arbejdsmarke-

række, og det betyder at en stor gruppe af

det, egen bolig og et aktivt social- og fritids-

medborgere reelt set kan blive en handelsva-

liv.

re uden for politisk kontrol.
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licitere anbringelser af unge som kan være

Ligeværd advarer mod den udvikling. Det

