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Karina og Lars Sørensen, Harlev, er mere end almindeligt
hårdt ramt af den nye prakis for forældrebetaling. De har
handicappede tvillinger. Den ene, Sebastian, er i famillepleje,
fordi brødrenes handicaps betyder, at de ikke trives sammen.
De skal nu betale 4300 kr. og har at den grund overvejet
at bortadoptere deres egen søn. Foto: Kim Haugaard
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Fakta
Ankestyrelsens afgørelse
• Kommunernes nye praksis for forældrebetaling baserer sig på
en principiel afgørelse, som Ankestyrelsen foretog i 2012.
• Den fastslår, at udgangspunktet fremover skal være
forældrebetaling, når et barn anbringes udenfor hjemmet.
I Men hvis opholdet har et >udpræget behandlingssigte og
barnet har »udsigt til udvikling at ikke ubetydeligt omfangc,
så kan kommunen ftitage forældrene for egenbetaling.
I Kvis formålet er pleje og omsorg for barnet eller for at aflaste
forældrene, så må forældrene betale for opholdet. Betalingen
afhænger af forældrenes indtægt og kan højst være 4300 kr.

Christiansborg. Vi vil bede
vores socialordfører, Karen
Ellemann, kontakte social
ministeren. Vi tror ikke på,
at det er nok med et henven
delse fra socialrådmanden,
for der skal handles nu. Ven
stre har spurgt, hvad der er op
og ned i det her. Og vi har få
et at vide, at det er sådan man
gør Både her og andre steder
i landet. Det har vi i nogen
udstrækning været tilfredse
med. Derfor kommer det bag
på mig, at enlig mor skal be

tale et stort beløb. Det var ik
ke det, vifik at vide. Derfor vil
jeg gerne vide, om vores prak
tisk ligger på niveau med an
dre kommuners. Eller om vi
har strammet tommelskuer
ne mere end rimeligt er»

Se læserbreve om sagen
på Debat, side 20-21
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AARHUS: Torsdag 15. ja
nuar kan du komme til de
batafien om, hvordan Dan
mark kan skabe en vilde
re og mere mangfoldig na
tur Bag mikrofonerne står
Rune Engelbrecht Larsen,
Niko Grünfeld og Morten
DD Hansen.
Der er meget fokus på
klima- og miljøpolitfk, men
selve naturen nævnes sjæl
dent. Det vil partiet Alter
nativet gerne gøre noget
ved med deres naturpoli
fik, der nu skal udbygges.
Derfor er partiets spidskandidat for Østjylland, Ni
ko Grünfuld, gået sammen
med Rune EngelbrechtLar
sen og Morten D.D. Hansen
om at finde ud af, hvordan
naturen passes bedre på.
Også Daniel Astola fra Mrhus Sea Rangers deltager
Rune Engelbrecht Larsen
er mest kendt som skribent
for Politiken og som stifter
og formand for Minoritets
partiet. Men ban er også
en af landets skarpeste na
turformidlere. I december
var han efter de danske na
ftonalparkers natur og bio
diversitet, og nu skal han
diskutere med og inspirere
Alternativet i det videre an
bejde med det grønne partis
partipmgram.
Morten DE. Hansen er
museumsinspektør for
Naturhistorisk Museum i I
Aarhus, og så er han vært
på DR2-programmet »Bidt
af naturen». Han har alt
så helt styr på den danske
natur, og Niko Grünfeld er
glad for at have ham med
på aftenen.
»Det er helt unikt, at vi
har kunnet stable et ar
rangement på benene med
så kompetente debaftører
som Morten D.D. Hansen,
Rune Engelbrecht Larsen
og Daniel Astola. Det er et
udtryk for, hvor overset VOres fælles natur er Vi skal
handle nu, hvis ønsker en
vild, mangfoldig og inspi
rerende natur til lands og
til vands. Alternativetfører
gerne an, og vi vil meget
gerne hare forslag og idéer fra de østjyske borgere.»
Sidder du inde med et så
dant forslag, kan du være
med til at udvikle det Ar
rangementet er et åbent,
politisk laboratorium, som
er Alternativts måde at ud
vikle ny politik på.
POLITISK
lABORATORIUM
OM NATUREN
Aarhus Sea Rangers,
Nordhavnsgade 12,8000
Aarhus C. Torsdag 15. januar
kl. 19:30-22. Entré: 30 kr.

Der bliver ikke sparet på den smukke, danske natur, når vi tirsdag den 14. april
tager på en hyggelig eftermiddagstur til Søhøjlandet. Ruten tager os forbi Silke
borg, Gudenåen og vi slutter af på Himmelbjerget, hvor vi sætter os til bords til
et velsmagende kaffebord.
Når du stiger på bussen får du udleveret en sandwich, og så begynder turen.
Vores rute tager os først ad smukke veje mod Silkeborg, gennem Gjern Bak
ker forbi Svostrup Kro, og til Gudenåen som er Danmarks længste å på Ca. 175
km. Vi kører videre gennem Resenbro mod Silkeborg, hvor vi undervejs kan
studere Silkeborg/Herning motorvejen, som er en af Danmarks nyeste motor
veje. Dernst drejer bussen nord om Silkeborg gennem det smukke skov- og
søområde ved Virklund. Vi kører på Paradisvejen gennem Rye Nørreskov og
ender ved Himmelbjerget.

Undervejs vil chaufføren fortælle lidt om alt dét, som vi kører forbi, og han vil
ligeledes gøre holdt undervejs.
Vi har bestilt kaffebord med boller og lagkage på Restaurant Himmelbjerget, og
efter kaffen er der tid til at nyde omgivelserne, inden at turen går hjemad. På
turen hjem kører vi forbi Hammel, så vi kan se Frijsenborg slot. Vi er hjemme til
aftensmadstid.
Prisen er pr. person og inkluderer: bus tur/retur, sandwich, kaffebord med
boller, lagkage og kaffe.

Pris 32 5,www.kluboj.dk
Kære læser,

I Klub Østjylland elsker vi oplevelser og vi deler dem
gerne. Derfor kan alle købe vores tilbud! Det kræver
hverken medlemskab af klubben eller abonnement på
avisen. På www.kluboj.dk kan du se alle vores tilbud,
som enten har helt unikt indhold eller kan købes til
særpris.
Chefredaktør, Jan Schouby
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