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Socialområdet skal
tages alvorligt
Udfordringeme på
socialområdet kan ildce
løses fra et skrivebord.
GERT LANDERGREN DUE
Formand, Socialpædagogerne
østjyLtand
B’ Aarlius bragte 26/3 en rigtig
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trist nyhed. Aarhus Kommune
forventer, at socialområdet
kommer ud af 2022 med et minus
på 170 mio. kr. Desværre er det
ikke overraskende, at der endnu
engang mangler penge til
samfundets svageste.
Udsigten til det enorme
underskud har været til at få øje
på for alle, der beskæftiger sig
med området. Antallet al’ borgere,
der har brug for hjælp, har været
støt stigende gennem en årrække.
Allerede i 2015 afveg antallet af
borgere voldsomt fra kommunens
egne forventninger, og byrådet
skulle dengang have udvist
rettidig omhu.
Politikerne pä rådhuset var ikke
deres opgave voksen dengang.
Spørgsmålet er så, om de er det
nu. De svageste borgere i Aarhus

Kommune har ikke brug for yder
ligere nedskæringer, for området
er allerede udpint. Blot se på, hvor
mange gange Socialtilsynet har
rejst kritik af kommunen. Yderli
gere nedskæringer vil få enorm
betydning for borgernes trivsel og
medarbejdernes arbejdsmiljø.
Politikerne kommer ikke uden
om, at der er behov for at tilføre
penge til området. Svaret fra
politikerne er ofte, at de venter på
penge fra Folketinget, men det er
ikke et gyldigt svar. For det er
politikernes ansvar, at kommunen
leverer den service, som kommu
nen er forpligtet tiL Og hvis poli
tikerne ikke tør træffe de beslut
ninger, så bør vi vælgere måske
spørge os selv, hvorfor vi egentlig
har valgt dem til dette hverv.
Den forestående økonomiske
justering al’ området kan ikke
løses fra et skrivebord langt væk
fra borgerne. Politikerne bør gå i
dialog med medarbejdere, ledere,
pårørendeorganisationer og de
faglige organisationer om, hvad
det er, der skal til, for at der
kommer balance i økonomien og
ro på området.
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