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Rådmand Kristian Würtz (5) og
handicappede Jens Junior Kaysen er to at hovedpersonerne i
denne historie, der handler om de
enorme udfordringer på Aarhus
Kommunes sociale område. Lige
nu truer tilsynsmyndigheden med
at lukke Jens Junior Kaysens bo
sted på grund markante mangler
i forholdene for de handicappede.
Fotos: Kim Haugard, Ida Guldbæk
Arentsen, Mads Claus Rasmussen,
privatfoto

AARHUS KOMMUNES
SOCIALE OMRÅDE
Aorhus Kommunes socialfor
vaitning håndterer en række
forskellige tilbud til de sva
geste grupper i Aarhus.
Det gælder eksempelvis
børn og voksne med fysisk
handicap, borgere med mis
brugsproblemer, mennesker
med psykiske udfordringer
familier med sociale proble
mer og hjemløse.
I flere år har kommunens
sociale indsats været pres
set af for spinkel økonomi.
Der er gennemførtflere spa
replaner, ligesom området er
blevet tilført penge.
Presset skyldes grundlæg
gende en stigning i antallet
af brugere. Samtidig harfle
re og flere brugere komplek
se og mere krævende behov
for hjælp.

som ekstemt med eksempel
vis erhvervsliv og uddannel
sessteder.
Hos rådmand Kristian
Würtz (S) rokker de aktuelle
problemer ikke ved troen på
planen.
Deri kan ikke løse alt.
Men jeg er stensikker på, at
bæredygtighedsplanen kom
mer til at hjælpe os. Den vil
eksempelvis gøre os bedre til
at tage tidligt fat på de udfor
dringer, der over tid kan vok
se sig store og dermed kræve
en omfattende social indsats.
Eksempelvis ved vi, at stort
fravær hos et barn i dagtilbud
er et vigtigt opmærksom
hedspunkt, fortæller han.
-

ftrng for et botilbud, og samtiidig stiger mængden af de
ctlyreste tilbud med omkost
minger over en million kroner
åirligL
Aarhus Kommunes prog
moser fortæller, at der til og
rmed 2025 bliver yderligere
11.400 århusianere med brug
fCor hjælp fra socialområdet.
Dermed vil der om fire et
[naIvt år være Ca. 13.200 unik
kce Aarhus-borgere med be
[nov for en såkaldt social ind
sats.
Udviklingen skyldes blandt
aindet, at Aarhus Kommunes
b,efolkningstal vokser hele ti
dien.
Men det er desværre ikke
ailene forklaringen. Antallet
aif Aarhus-borgere med til
kcnytning til socialområdet
viokser nemlig hurtigere end
l»efolkningstilvæksten.
Kommunen har tidligere
I»eregnet for avisen, at den
overordnede tilgang til socia
kområdet siden 2012 har
o)verhalet befolkningsudvik
liingen med 18 procenL Ud
viiklingen er mest markant

prInosefremskvninQ at antal unikke personel Aarhus Kommune
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for børn og unge mellem 0 og
14 år samt Aarhus-borgere i
aldersgruppen fra 30 til 66 år.
Bekymrende signal
Byrådsrnedlem Gert Bjerre
gaard (V) var fra 2006 til 2009
rådmand for Sociale forhold
og Beskæftigelse i Aarhus
Kommune.
I dag sidder Gert Bjerre
gaard i Aarhus Byråds socialog
beskæftigelsesudvalg,
hvor han med dyb bekym
ring følger sagen om Borger-

center Nord og udvildingen
på handicapområdet.
Det er et stærkt bekym
rende signal, at et bosted som
Bollesskab Elev kan være
tilbage i så stor ubalance blot
et år efter kritik fra tilsynet og
iværksættelsen af en handle
plan. I den konkrete situation
skal vi straks genskabe tilli
den ved blandt andet fastan
sættelser af personale. På det
overordnede plan er der in
gen tvivl om, at vi skal se på
ressourcefordelingen på om-

rådet samt mulighederne for
at tilføre penge, vurderer han.
Behovet for flere penge til
socialområdet er også et
stærkt fokuspunkt for Kristi
an Würtz og i Socialpædago
gerne Østjylland.
Fagforbundet har lavet be
regninger, som peger på et
grundlæggende behov for en
årlig tilførsel af 65 millioner
kroner til områdeL Ifølge for
mand Gert Landergren Due
vil pengene skabe et funda
ment, som gør det muligt at

arbejde konstruktivt videre.
Samtidig skal der laves
om på socialområdets bud
getmodel. På grund af for
ventninger om eksempelvis
stordriftsfordele udløser mo
dellen kun 80 procent af de
totale omkostninger, når en
ny borger flytter ind på etbo
sted. Budgetmodellen bety
der, at fernissen over årene er
blevet stadig tyndere. Og nu
krakelerer den fuldstændig,
vurderer formanden.
-

Nyplanpå banen
Den faretruende udvilding på
socialområdet står soleklart
for Aarhus Byråd.
Derfor barslede byrådet i
januar sidste år med en plan,
der ved hjælp af mere fore
byggelse og tidligere indsatser i eksempelvis vuggestuer
og skoler skal vende indsat
sen.
Indsatsen er døbt “Den So
ciale Bæredygtighedsplan”.
Planen har ikke mindst fokus
på over flere år at forebygge
og arbejde på tværs såvel in
ternt i Aarhus Kommune

En kedelig spiral
Jens Kaysen er mest optaget
af den daglige indsats om
kring sønnen, Jens Junior.
Men han har også funderet
over årsagerne til, at det er så
svært for Aarhus Kommune
at skabe stabilitet og konti
nuitet i driften af blandt an
det Bofællesskabet Elev.
Økonomien spiller helt
sikkert en afgørende rolle.
Men det har politikere, pårø
rende og mange andre vidst i
flere år, og derfor undrer det
mig, at der nærmere sker for
ringelser end forbedringer.
Det er som at være i en ond
nedadgående spiral, under
streger Jens Kaysen.
-

