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Besparelser kommer ikke uden
konsekvenser
Gert Londergren Due, kredsfdrmand for

Socialpædagogerne østJylland

Op mod 340 borgere står reelt
snart uden et sociak botilbud. Det er den di
rekte konsekvens af tilsynet fra Socialtilsyn
Midt af botilbuddene under Borgercenter
Nord i Aarhus Kommune. Dette er en virke
lig alvorlig sag, men desværre ikke overra
skende.

I flere r har politikerne vendt det døve
ore til, når vi og andre organisationer har
rähr op om besparelser på voksenhandicap
området i Aarhus Kommune. Alligevel er
der vedtaget gentagne besparelser.

Og vi fristes næsten til at sige: Hvad sagde
vi? ... hvis situationen ikke var så alvorlig.

Under voksenhandicapområdet er nogle
afde mest sårbare mennesker i kommunen,
og alligevel vælger pohtikerne med åbne øj
ne at nedprioricere området. Konsekvenser
ne af besparelserne kan mærkes for både
borgerne og ror de ansatte.

Borgerne oplever manglende trivsel, mens
de ansatte får et stadigt stigende og større ar
bejdspres. Det betyder, at flere forlader de
les stillinger, når de ikke kan udføre den fag
lige og omsorgsfulde indsats, de er uddannet
til. Denne gennemstrømning afpersonalet

giver aldrig ro til kemeopgaven. og de ansat
te får ikke der faglige sparring, der skal tit
for at kunne levere godt og forsvarligt social
pædagogisk arbejde.

Alle, der har berøring med området, har
naturligvis et ansvar, Det gælder ledere, me
darbejdere og ikke mindst byrådet. Og det
er vigtigt, at alle rent faktisk tager det ansvar
på sig, og at problemerne ikke bare bliver fe
jet ind undergulvtæppet.

Byrådet kunne eksempelvis lave en or
dentlig økonomisk løsning for hele social-
området til årets budgerforhandlinger og ik
ke som i alt for mange år ende med halve
løsninger. der efterlader området tiltagende
udpinc

Nu er det sidste udkald for at kunne rette
op på et i foivejen nedprioriteret område.
Tilsynets kritik skal tages alvorligt, og der
skal rettes op på kritikpunkterne, så der kan
komme ro på voksenhandicapoinrådet. Der
er brug for en gedigen saltvandsindsprøjt
ning til området af nye midler og dermed
flere ressourcer.

Politikerne må indse,, at besparelser ikke
kommer uden konsekvenser. Vi håber. de
lytter med.
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