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Mandag aften kom det frem, at
partierne bag balanceplanen 2020
sætter sig ved forhandhngsbordet
for at finde flere penge til voksen
handicapområdet i Aarhus Kom
mune. Endelig.

For os, der har fulgt området i
mange år, har udviklingen været
som at se et harrnonikasammen
stød i langsom gengivelse. Det ene
bosted efter det andet er udfordret
af byrådets økonomiske prioriteter.
Og det går ud over borgernes triv

sel og medarbejdernes arbejds
glæde.

Voksenhandicapområdet er udsul
tet, og det mærker borgerne og
medarbejderne, i en sådan grad at
det ikke er tåleligt længere. Områ
det får løbende flere borgere til
knyttet, og for hver ny borger bli
ver området via kommunens bud
getmodel kun tilgodeset med 79,9
pct. af de faktiske udgifter. Konse
kvensen af det er, at borgerne mis-
trives, og at der ansættes uuddan
net personale på et yderst speciali
seret område. Det går bare ikke.

Forud for sidste års budgetfor

handlinger udarbejdede vi en ana
lyse, som vi sendte til alle byråds-
medlemmer. Konklusionen er klar,
der er brug for et massivt budget-
løft. Ud over at budgetmodellen,
der kun har medført problemer,
skal skrottes, har området også
brug for 65 mio. kr. som et reelt
budgetløft.

Socialpædagogerne Østjylland vil
sende et stort held og lykke til for
handlingspartierne. Land nu en af
tale, som gør en reel forskel, og
hvor de ekstra penge kan mærkes
ude på hvert eneste bosted. Det er
ikke kun hus 5 i Elev, der har ud-

fordringer. Vi vil dog også sige, at
engangsbevillinger kun slukker en
tørst i en periode. Til næste år mel
der tørsten sig igen, og derfor er
der brug for at lande en aftale, der
sikrer et reelt budgetleft.

Et varigt budgetløft vil betyde,
at der kan ansættes flere uddanne
de medarbejdere, og vikarforbru
get kan mindskes. Det vil være re
elle ændringer, som borgere og
medarbejdere kan mærke. Og må
ske vil der endelig falde ro over
området. Det fortjener borgerne og
medarbejderne.
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