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Høringssvar fra Socialpædagogerne Østjylland 

 

Socialpædagogerne Østjylland vil gerne takke for muligheden for at kommentere på Den Sociale 

Bæredygtighedsplan. Vi vil først og fremmest gerne kvittere for, at kommunen ønsker at udvikle 

nye tilgange og metoder på socialområdet.  

 

Socialområdet står over for store udfordringer de næste år, og derfor er det velkomment, at alle 

aktører, forvaltning og politikere får en offentlig debat om socialområdet. Det er der i høj grad 

brug for.  

 

Overordnet set er der gode hensigter i Den Sociale Bæredygtighedsplan, og vi tror, at flere af 

projekterne på sigt kan bidrage til udvikling på området. Dog er vi stærkt bekymrede over, 

hvorvidt der i offentligheden og i forvaltningen vil brede sig en forståelse af, at Den Sociale 

Bæredygtighedsplan er et columbusæg. Det er den ikke. 

 

I den nuværende situation, hvor der er midler i overskud, er det en udmærket løsning, at der 

gives mulighed for engangsinvesteringer. Dog vil vi gerne advare mod, at Aarhus Kommune på 

sigt indfører sin egen version af satspuljemidlerne, som engangsinvesteringsinitiativerne minder 

om. Det system er heldigvis blevet afskaffet, for det er en uholdbar måde at føre socialpolitik på. 

 

Den Sociale Bæredygtighedsplan kan ikke ændre ved de massive budgetudfordringer, der er i 

dele af socialområdet i Aarhus Kommune. Socialområdet har gennem mange år været underlagt 

en budgetmodel, der meget enkelt fortalt betyder, at området kun får tilført 79,9 % af 

udgifterne ved hver ny borger, der kommer til området. Altså færre penge, end de reelle udgifter 

tilsiger. 

 

Budgetmodellen har derfor medført massive besparelser på området. Hvis bæredygtigheds-

planen skal give mening og betyde social bæredygtighed, må byrådet naturligvis adressere 

dette. Altså gennemføre en genopretningsplan, så der er balance, inden der ses fremad med den 

nærværende plan. Kernedriften er og vil fortsat være udfordret i høj grad, og vi synes, det er 

ærgerligt, at der ikke synes at være en erkendelse af, at nogle serviceydelser ikke kan innoveres 

væk. Mange borgere vil fortsat have brug for omsorg og pædagogisk hjælp, og kommunens 

politikere er derfor nødt til at svare på, hvordan sikrer vi, at alle borgere i velfærdssamfundet får 

leveret den nødvendige kernevelfærd? For det gør de ikke i dag. 

 

Vi ser frem til at følge udviklingen og de initiativer, der følger med planen.   

 

Venlig hilsen 

 

Gert Landergren Due 

Kredsformand 

 


