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Høringssvar til Balanceplan 2020 
  
Med udgangspunkt i det foreliggende høringsmateriale ønsker Socialpædagogerne Østjylland at 
bidrage med høringssvar i håbet om en lydhør beslutningsproces. 
  
I forbindelse med budget 2020 blev Sociale Forhold og Beskæftigelse af forligspartierne bedt om, 
at udarbejde en plan, der kan genoprette balancen mellem forbrug og budget, så opgaver 
fremover kan løses indenfor den økonomiske ramme. 
 
Vi vil gerne som start på dette høringssvar slå fast, at vi under ingen omstændigheder anerkender, 
at en øvelse, hvor man skruer helt ned for den økonomiske ramme, samtidig med at opgaverne er 
blevet flere, kan defineres som balance. Denne plan vil blot bidrage yderligere til den 
menneskelige, faglige og ressourcemæssige ubalance, der er opbygget på socialområdet i løbet af 
de seneste 10 år. 
  
Når der gang på gang ikke er taget højde for demografi og efterspørgslen på socialområdets tilbud, 
kan det ikke undgås, at området lander i denne situation. Ikke nu og ikke fremadrettet. De fleste 
forslag i denne plan vil efter vores bedste overbevisning blot vise sig fordyrende i det lange løb. 
  
I baggrundsmaterialet for balanceplanen peges der på, at det pres, der er på økonomien på 
socialområdet, ikke er et nyt fænomen. 
Flere handicappede, flere psykisk syge, tidligere udskrivninger, større støttebehov, flere dyre 
enkeltsager. Vi mener ikke, der er belæg for at blive overrasket over de variable udgifter, der gang 
på gang bliver italesat som syndebukken, når budgettet alligevel ikke hænger sammen. Kig på 
tendensen for områdets udgifter og opgaver og på kommunens egne muligheder for viden om de 
borgere, der må forventes at have brug for en indsats. Anerkend demografien i forhold til de 
handicappede og udsatte borgere. På den måde, mener vi, det vil være muligt at skabe den 
efterlyste balance – altså ved, at budgettere ud fra en realistisk og underbygget viden om, hvilke 
opgaver der skal varetages i de tilbud, som Aarhus Kommune har valgt at have på socialområdet. 
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I forslaget om 1,5 % reduktion i driftsudgifterne er der beskrevet følgende konsekvenser: 
“Forslaget vil sænke serviceniveauet i MSB’s myndighedsafdelinger og interne bo- og dagtilbud. 
Det vil betyde færre medarbejdere på arbejde, hvilket vil medføre mere alene-arbejde for 
personalet, og at borgerne får mindre menneskelig kontakt. Forslaget vil øge risikoen for vold og 
magtanvendelser, få betydning for den personlige pleje for den enkelte borger, have betydning for 
mulighederne for overlevering af informationer om borgerne, vanskeliggøre implementeringen af 
faglige strategier og forventes at gøre det vanskeligere at fastholde og rekruttere medarbejdere” 
Det er vi helt enige i og spørger: “Kan forligskredsen stå på mål for dette?” 
 
Man skal i den sammenhæng være opmærksom på de 10 års besparelser og vækst i 
opgavemængden, der er gået forud på området. 
Forligskredsen har et stort ansvar for de mest udsatte borgere i kommunen. Og et stort ansvar for 
kommunens ansatte på området. Mere ensomhed og manglende livskvalitet. Større risiko for vold 
og manglende kvalitet i opgaveløsningen. Kan forligskredsen stå på mål for det? 
 
Den eneste måde at leve op til dette ansvar er, at der besluttes en genopretning af socialområdet. 
Ikke at der besluttes yderligere nedskæringer. 
Det har direkte effekt på arbejdsmiljøet, når de nødvendige ressourcer ikke er til stede og dermed 
ikke giver mulighed for, at de fagligt kompetente medarbejdere kan gøre det, de er ansat til. 
Nemlig at sikre, at de visiterede borgere modtager en kvalificeret støtte med afsæt i lovgivningen.  
 
Den igangværende spiral af dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær, gennemstrømning af 
medarbejdere, stort vikarforbrug og utilfredse borgere og pårørende vil blot stige til et uhørt 
niveau, hvis man gennemfører balanceplanens forslag. 
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