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Underprioriteret og skrantende
Gert Landergren Due, formand for
Sodatpædagogerne østjyttand, og Anne
Kjeld Pedersen, formand LEVAarhus

LSEllEV: Endnu en gang er det nødven
digt at råbe højt på vegne afvoksenhandi
capområdet i Aarhus Kommune. I en tid
hvor der tales om minimumsnormeringer
og styrkelse afkernevelfærden, må vi des
værre atter konstatere, atVoksenhandica
pområdet bliver behandlet som et områ
de, der ikke slcal prioriteres. faktisk tværti
mod. Aarhus Kommune er stadigvæk i den
absolutte bund på listen over, hvad lan
dets kommuner bruger på voksenhandi
cap. Nr.97 ud af 98!

Ifølge kommunens egne tal er der tale
om en reduktion af taksterne på bosteder
ne på mindst 12 procent fra 2011 til 2018.
På budgetterne en hel del mere. Vi ved
samtidig, at der er kommet væsentlig flere
borgere med behov for støtte og kompen
sation. Det betyder, at Aarhus Kommune
smører stadigt færre ressourcer meget tyn
dere ud.

Allerede sidste år dokumenterede So
cialpædagogerne Østjylland, at der imel
lem to sammenlignelige botilbud i hen
holdsvis Kolding og Aarhus var en mar
kant forskel, der svarede til hele 18 fuld
tidsansatte socialpædagoger. Vi tør næsten
ikke tænke på resultatet, hvis vi breder den
forslcel ud til alle kommunens botilbud.

Vi står sammen, fordi vi kan se de vold
somme konsekvenser, det har for borger
ne, de pårørende og de ansatte: Borgerne
mister den livslcvalitet, de kunne have haft
og der opstår alt for ofte situationer, der
har karakter af omsorgssvigt, fordi mm
meme ikke tillader en tilstrækkelig perso
nalenormering.

De pårørende må lconstatere, at Aarhus
er en by, som ildce prioriterer deres voksne
børn. Tværtimod oplever de pårørende, at
politikerne tillader forhold, de aldrig vil
le tillade, hvis der var tale om mennesker
uden handicap.

De ansatte får et fortravlet og stresset ar
bejdsliv, hvor de ikke kan levere den fag
lige og omsorgsfulde indsats, de kan se, at
der er brug for, og som var grunden til, at
de i sin tid tog uddannelsen som socialpæ
dagoger.

Vi opfordrer på det Irraftigste Aarhus By
råd til at prioritere voksenhandicapområ
det i den næste budgetperiode. Kommu
nen skriver selv i sit horingsmateriale i for
bindelse med ny organisering af Social- og
Beskæftigelsesforvaltningen:

Aarhus skal være en god by for alle. Og
så for de borgere, der har brug for tilbud
i MSB (Magistraten for Sociale forhold og
Beskæftigelse). På trods afvælcst og sti
gende velstand får en gruppe borgere med
komplekse behov ikke gavn afopsvinget.

Vi kunne ikke være mere enige. Men vi
minder om, at det kræver flere ressourcer,
hvis voksne med handicap skal have en ri
melig tilværelse med omsorg, trivsel, sund
hed og alctMteter.

Måske er tiden kommet til, at byrådet
bevæger sig ud til de borgere, det handler
om, og ser de forhold, byrådets beslutnin
ger medfører. Vi stiller os gerne til rådig
hed, hvis vi kan hjælpe med et besøg ude i
virkeligheden.

Der opstår altfor otte situa
tioner, der har karakter at om
sorgssvigt, fordi rammerne ikke
tillader en tilstrækkelig persona
le normering.


