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BUDGET: På sin hjemmeside
fører Skanderborg Kommime sig frem som foregangskommune i forhold
til at inddrage borgerne i et
fællesskab, hvor man spiller hinanden gode. Det har
stor betydning for borgernes trivsel, helbred og livskvalitet Det kalder man
Skanderborg Kommune 3.0.
Det lyder også flot Men
det runger meget hult, når
man ser på det sparekatalog, kommunen lige har
lagt frem. Her er der lagt op
til massive besparelser for
gruppen afborgere med fysiske ogpsyldske handicap.
Det specialiserede socialområde har iforvejen i
en årrældte været udsat for
store besparelser i kommunen. Den er nu i en simation,
hvor området i forvejen er
markant underfinansieret
Og der er ingen tvivl om,
at de bebudede nedskæringer har meget store
konsekvenser for borgerne
set i forhold til de besparelser, der er at hente.
Hvis man vælger at sicære
i åbningstiden for samværstilbuddet, vil borgerne miste muligheden for at være
sammen med ligestillede,
Hvis man reducerer i antallet afBostøttens besøg,
forringer man borgernes
negative

mulighedfor at være alcti
vej deres eget liv. Hvis man
beskærer borgernes mulig
hed for atfå støtte til selv at
købe ind oglave mad, for
ringer man deres sundhedstilstand væsentligt.
Sådan kan vi blive ved
med sparekataloget Svaret
er det samme hvergang. Det
forringer borgernes trivsel,
helbred oglivskvalitet
Endelig indgår en be
skæring afledelsen på det
specialiserede socialom7
råde. Det vil vi gerne ad
vare imod. Det vil betyde
et forringet tilbud tilbor
gerne ogpå sigt et dårligere
arbejdsmiljø for de ansatte.
Desuden er sparekata
loget blevet til uden nogen
form for medinddragelse af
medarbejderne. Det har ilc
lie været behandlet i MEDsystemet, så medarbejder
ne har ildce haft mulighed
for at gøre deres indflydel
se gældende. Det stemmer
også rigtig dårligt overens
med tankerne i Skander
borg 3.0.
I Socialpædagogerne ØstJylland har vi meget svært
ved at se, hvordan disse spa
reforslag harmonerer med
kommunens flotte ord.
Viser de bebudede bespa
relser som udtryk for et stort
tilbageslu-idt for borgerne
med fysiske ogpsyldske han
dicap og medarbejderne på
området. Så hvis besparel
seme blivergennemfort, vil vi
hellere kalde det for Skander
borg Kommune 0.9.

