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Plejen halter,
økonomien bløder,
og forældré
er slidt op
På grund afmangler og kritisable forhold truer tilsyn med at lukke
en række afAarhus Kommunes bo- og dagtilbud for handicappede.
Avisen går bag om den tilspidsede situation og fortæller historien
om et socialområde i dybe problemer.
Henrik Ask
heosfl.dk

MRIIUS: Jens Kaysen er en ro
lig mand med begge ben på
jorden.
Men familiefaren har svært
ved at holde stemmen i ro,
når han fortæller om hverda
gen for sin handicappede
søn. Jens funior, i et hus i Bofællesskabet Elev under Aar
hus Kommune.
Jens Kaysen beretter om
store udskiftninger i persona
let, mangler i fàgligheden, tal
rige skift på lederstillinger og
en strøm af vikarer. Det er
forhold, som i denne uge fik
Socialtilsyn Midt til at overve
je en lukning af Bofællesska
bet Elev samt flere andre af
kommunens bo- og dagtil
bud.
Som forældre bliver du
fuldstændig slidt op afforhol
dene. Der har været rigtigt
mange eksemplerpå mangelfuld faglig indsigt og pleje
eksempelvis ved de voldsom
me lcrampeanfald. som vores
søn får. Vi er konstant utryg
ge, når vores søn overlades
alene med personalet. Det er
forfærdeligt, forklarer Jens
Kaysen.
Familiefaren fortæller, at
pårørende til beboere i Bo
fællesskabet Elev ofte må sør
ge for at uddann& vikarer
uden tilstrækkelig faglighed.
Vores søn er også utryg.
Han kontakter os af og til
midt om natten, nårfornem
melsen af at være i usikre og
utrænede hænder bliver for
voldsom, siger Jens Kaysen,
der er del afen forældregrup
pe, som i de seneste uger har
fremført kritik af forholdene
i bofællesskabet.
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Et udsultet område
Bofællesskabet Elev er en del
afAarhus Kommunes Borgercenter Nord.
Borgercenter Nord rum
mer otte botilbud samt fem
dagrilbud, og lige nu risikerer
de at måtte lukke på grund af
kritisable forhold for de han-

Der skal laves store forandringer med afsæt
i en økonomi, der slet ikke ertilstrækkelig.
Vores medlemmer på bosteder og dagtilbud
for handicappede oplever arbejdsdage med
for få ansatte med tilstrækkelig faglighed,
huller i vagtplanerne og stor
gennemstrømning af persona)e.
GERT LANDERGREN DUE, SOCIALPÆDA000ERNE ØSTJYLLAND.

dicappede borgere.
Truslen kommer fra Socialtilsyn Midt, der efter blandt
andet uvarslede kontrolbe
søg i to af Böfællesskabet
Elevs huse er alarmeret over
forholdene. Det samme gjaldt
for præcist et år siden, da bo
og dagtilbuddene under Bor
gercenter Nord også var tru
et af lukninger på grund af til
synets vurderinger afplejen.
LEV er en landsdækkende
organisation for mennesker
med udviklingshandicap, på
rørende og andre interessere
de. I lIV Aarhus har formand
Anne Kjeld Pedersen svært
ved at finde ord for sine fru
strationer.
Det her handler ikke kun
om et enkelt dag- eller botil
bud. Hele området er økono
misk fuldstændigt udsultet,
og den aktuelle situation om
kring Borgercenter Nord bør
langt om længe fa politikerne
til at se sandheden i øjnene.
Der skal nok arbejdes med
uddannelsesni
kulturen.
veauet og andet blandt de an
satte. Men lige nu er der ikke
et økonomisk fundament at
arbejde på, og det skal vi ha
ve sikret Ellers bliver denne
slags situationer ved med at
opstå, siger Anne Kjeld Pe
dersen.
-

Det busale manqler
Socialtilsyn Midts kritik af
forholdene i huse under Bofællesskabet Elev er klokkeklar,
Den går på botilbuddetsvi
karforbrug, andelen af uud
dannede medarbejdere samt

at faste medarbejdere på et
lavt timetal ikke indgår i
kompetenceudvikling, perso
nalemøder og supervision
selvom de har haftflere timer
på afdelingen.
For Aarhus Kommune er
situationen en solid nedtur.
For et år siden var Borgercen
ter Nord også truet af luk
ning, da Socialtilsyn Midt
fandt forholdene for de han
dicappede kritisable.
Siden er der arbejdet med
en handleplan for at rette op
på forholdene. Men den viser
sig altså ikke at være tilfreds
stillende for tilsynet.
Det er desværre ikke
overraskende. Der skal laves
store forandringer med afsæt
i en økonomi, der slet ikke er
tilstrækkelig. Vores medlem
mer på bosteder og dagtilbud
for handicappede oplever ar
bejdsclage med for få ansatte
med tilstrækkelig faglighed,
huller i vagtplanerne og stor
gennemstrømning af perso
nale. Der skal bruges penge til
at rette op på ‘danne basa
le forhold, siger formand Gert
Landergren Due fra Socialpæ
dagogerne Østjylland.
-
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Blodrøde reqnskabstal
De seneste års historie om so
cialområdet i Aarhus er dy
ster læsning.
Byråd og forvaltning har
gennemført flere sparepla
ner, ligesom der er givet ek
straordinære bevillinger for
at redde økonomien ogservi
cestandarderne på området.
Alligevel er der langt fra ba
lance i den økonomi, som

r,

som har
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skal holde hånden under
nogle af de svageste borgere i
Aarhus. I Aarhus Kommunes
regnskab for 2020 forventes
resultatet for det såkaldte
specialiserede unge- og vok
senområde at lande i et mi
nus på 85 millioner kroner.
Dermed fortsætter en trist
udvikling, som siden 2018
har givet røde tal i regnska
berne.
Og de røde tal ser ud til at
bide sig fast i de kommende
år. Kommunens økonomiske

prognose for Sociale Forhold
og Beskæftigelse til og med
2024 peger alle mod en sti
gende ubalance på området,
og underskuddet kan vokse
til op mod 118 millioner kro
ner årligt
Det er meget bekymren
de, når vi nu igen oplever al
vorlig kritik fra tilsynet ved
rørende kommunens indsats
omkring handicappede bor
gere. Det er blandt andet et
udtryk for, at vi står med et
hårdt presset socialområde.
-

Med såvel de aktuelle udfo
dringer som fremskrivnh
gerne bliver vi alvorligt udfe
drede i forhold til at fasthc
de service og kvalitet i ste
ten, vurderer Kristian Wür
(5), rådmand for Sociale Fc
hold og Beskæftigelse i Aa
hus.

De skræmmende tal
Tallene for udviklingen på s
cialområdet i Aarhus
skræmmende.
stadig flere borgere h.

