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Sodatpædagogeme østjvttand, Søren frichs
Vej 42 C, Åbyhøj

LSEBi1EV: I det netop indgåede budget-
forlig har byrådet tilført 60 millioner kro
ner til det sociale område. Det er godt, og
det er nødvendigt. Som det er blevet belyst
i pressen, er det et område, der har været
nodlidende i mange r og i stadig stigende
grad. Både på grund afunderfinansiering,
og at der er et større antal af byens borge
re, der har behov for hjælp og støtte.

Vi anerkender fuldt ud, at byrådet hvert
ar har haft én vanskelig opgave med at pri
oritere, og derfor vil vi gerne kvittere for de
ressourcer, som bvrädet har rildelt det so
ciale område.

Vi ma sa ogsa konstatere, at vi har et
stykke vej endnu — inden byradet og der
med byen er i mal med arbejdet for at
hjælpe de mest sarbare af vores borgere
hen mod et ordentlig og et mere selvhjul
pent liv med værdi og værdighed.

Socialomradet har fhrrnodentlig et Un
derskud i ar på mindst 139 millioner lcro
net. Et mertbrhrag, der ikke handler om, at
det flyder med mælk og honning i gader
ne. men om et socialomrade. der er dybt
underfinansierer. -

Sa vores bon er, at byradet gør to ting,
inden næste gano der skal tbrhandles bud
get.

For det første at sløjfe den gæld. der op-
star i socialfr)rJaltningen i ar. Gælden er jo
netop opstaer pa grund afhyraders under
finansiering afomradec

Fur det andet ville det klæde bvradet at
bringe hudgermoddilen. aitsa de penge.
der automatisk bliver tildelt området, i
kontakt med den virkeliahed, der er ude i
virkeligheden.

Ellers vil byradet igen og igen sm i den
samme situation — at etkernevelfærdsom
rade er stærkt nodlidende. Det kan byra
det ikke være bekendt.

Det er byrådet som arbejdsgiver, der har
et ansvar over for sine ansatte og deres ve
og vel. Socialpædagogeme løber alt for
stærkt, og det skal laves om. Samtidig skal
vores sårbare borgere have den hjælp, de
behøver, dl at leve et liv med livskvaliter.

Kommunalpolidk og kommunaloko
nomi er nogle gange en supertanker. Den
vender ikke på en femore, men gradvist -

og gennem stædigt, hårdt slid. Byradet er i
gang, og det er godt. Nu skal I blive ved.

Så tak og fortsat god arbeidslvst.

Ô Kommunalpolitikog korn
munoløkonomi er nogle gange
en supertonker. Den vender ikke
på entemøre, men gradvist—
og gennem stædigt, hårdt slid.
Byrådet er i gang, og det er godt.
Nu skal I blive ved.


