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Aarhus, d. 11. november 2022 

 

 

Høringssvar vedr. sparekataloget, MSB  

 

Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland takker for muligheden for at skrive høringssvar i forhold 

til sparekataloget i MSB. 

Vi har selv et lille spareforslag, som vi hermed tilbyder jer - nemlig spar på unødvendige eksterne 
kurser for ledige, hvor deltagerne ikke er pålagt mødepligt fra udbyders side.  
Det er da rent spild af penge! 
 
Forslag 1. 
Vi ser positivt på, at man reducerer ressourceforløb fra 3 til 2 år - under forudsætning af, at man 
ikke iværksætter gentagende ressourceforløb. For mange og for hyppige skift er ikke godt for 
autister. 
Som i alle forhold omkring autister er tidlig og hurtig indsats vigtig. 
For mange og for lange mislykkede ressourceforløb traumatiserer borgeren og formindsker den 
reelle arbejdsevne - og ikke mindst livskvaliteten. 
Førtidspension giver ro og overskud, så man måske kan blive i stand til at bestride et flexjob eller 
skånejob. Dog skal man være meget opmærksom på, hvad udtrætning betyder for den enkeltes 
livskvalitet. 
Så hvis man tror, at det er besparende at holde autister på ressourceforløb eller afklaringsforløb 
over år, så tror man fejl. Traumer, udtrætning og stressbelastning giver komorbiditeter af 
psykiatrisk art. Dermed bliver borgere dyrere, da deres behov for støtte og tryghed øges, fx i form 
af højt specialiserede boformer uden for kommunen. 
 
Forslag 2. 
Besparelser på de samme flexpuljer indgår i MBUs forslag 19 samt MSOs forslag 6, punkt4. 
Tror man, man kan spare de samme penge to gange? 
 
Forslag 5. 
Dette forslag hænger meget tæt sammen med et forslag i MBU: 
At spare på kørslen og forvente taxa-til-bus er at gå fra noget middelmådigt til helvede. Mange 
børn kan ikke engang magte den nuværende taxakørsel. Forældre må køre selv, hvis barnet skal 
kunne møde frem på skolen. Forslaget nævner intet om den refusion, forældre får, når børn kun 
kan komme i skole med forældrekørsel. 
 
Familierne er nedslidte og under varigt pres, så en angstpræget transport koster - fx også barnets 
og dets søskendes fritidsaktiviteter. Alene høringsfristen på dette sparekatalog er en hån mod 
handicappede børns forældre - kom dem i møde! 
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Normalitet kan ikke med et snuptag presses ned over en familie med handicappede børn. 
 
Det er nedslidte børn - og familier - hvis dagsform ændrer sig fra time til time. de er til stede i 
øjeblikket med deres handikap og især deres komorbiditeter som fx angst, depression og 
selvskade. Det kan ikke overlades til tilfældigt forbipasserende at samle dem op af akut kaos. Det 
kan føre til voldsdomme for de større elever - forældrene bliver stigmatiseret - det er 
ansvarsfraskrivelse fra kommunens side. 
De autistiske børn, som nu udsættes for stressbelastninger ved buskørsel, vil - på grund af de 
komorbiditeter, overbelastningen medfører - ende som meget dyre voksne i højt specialiserede 
boformer uden for kommunen. 
 
Forslag 11. 
Selvforsyningstanken kan vi godt lide, men stordrift og samdrift giver ikke den nødvendige 
individuelle forståelse af behov og nonverbale tegn på såvel glæde som mistrivsel. 
Mennesker med autisme er ikke produktionsenheder, men mennesker der skal leve hele deres liv 
og have deres hjem på et bosted. Dette hjem skal være et sted, hvor man trives og støttes af 
kendte og kompetente fagpersoner. 
Så enheder med godt arbejdsmiljø giver god borgertrivsel. 
Tilst og Vikingedalen er udbygget nu! 
 
Forslag 12. 
Bedre grundnormering er en rigtig god ide, det vil sikre et bedre arbejdsmiljø. 
Rehabiliteringstankegang er absolut NO GO. 
Man er født med et handicap, når man har autisme, så der er ikke noget at rehabilitere til! 
For autister er god trivsel det vigtigste af alt, og trivsel virker gensidigt på både borger og 
personale på bosteder og i lignende relationer. 
 
Forslag 14. 
For nogle autister vil en fasttilknyttet læge på bosted være en god ide, da det vil virke 
stressreducerende.  
Dette kræver, at lægen har autismeforståelse og kan kommunikere på en autismevenlig måde. 
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