dag indgået betinget kon
trakt på tre af fire store tun
nelkontralcter på Femern
forbindelsen. Den århusian
ske entreprenør skal bygge
tunnel, portal og ramper for
en halv milliarder euro; det er

AARHUS: Aarsleff har man

grjoostiften.dk

Af Grith Jorgensen
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etablering af portalbygvær
ker, ramper, betalingsanlæg
og broer på både den danske
og tyske side samt udførelse
og placering af de tunnelele
menter, som den 18 idlome
ter lange sænketunnel skal
bestå af.
Den samlede kontraktsum erpå 3,4 milliarder euro,
heraf udgør Aarsleffs andel
0,5 milliarder euro.
Kontraktunderskriften

Aarsleff får
milliard-kontrakt

Sådan ser det nye Per Aarsleff domicil ud. Det
står klartil indflytning i slutningen af 2016 ved
Genvejen i Hasselager. Grafik: Aarsleff
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»økonomien på handicapom rådet er under stærlct pres.
Det skyldes, at efterspørgslen

Uforudsigeligt

AARHUS: Socialforvaltnin
geni Aarhus indfører nu etfor
brugsstop, der skal bidrage til
at genskabe den økonomiske
balance på området for voks
ne med handicap. Hvis ildce,
der gribes ind vil Voksenhan
dicap ved udgangen afåretha
ve opbygget en samlet gæld på
over 100 millioner lcroner.
Social- og besicæftigelses
rådmand Thomas Medom
oplyser, at der er udsigt til et
mefforbrug i år på 50 millio
ner kroner, hvis man foreta
ger sig noget.
Det skyldes, atfiere end for
udset har fået brug for bolig,
pleje, omsorg og behandling
som følge affor elcsempelhjer
neskade.Voksenhandicap har
iforvejen en gældpås4 millio
nerkronerfra tidligere år. Der
for kan den samlede regning
løbe op i over 100 mio. 1cr. i år.

Af Søren Willumsen
sowklstiftendk

har udviklet sig uforudsige
ligt på grund af akut opståe
de behov. På den korte bane
er det nødvendigt, at vi gri
ber ind med det samme, så vi
undgår, atregnskabetfor 2016
gåri minus. Men på den lange
bane er situationen uhoidbar.
Vi har brug for, at byrådet ta
ger en grundig og forpligten
de drøftelse af, hvad vivi] med
handicapområdet. Hvad vil vi
som by være kendt for, når det
gælder støtten tilborgere med

Hos de ansattes fagforening,
Socialpædagogerne i Østjyl
land er man bestyrtet:

»Tæt på en katastrofec

handicap? For SF er der ingen
tvivl. Vi vil kæmpe for et mar
icant og permanent budgetløft til handicapindsatsen,<’
siger rådmand Thomas Me
dom (SF).
Han lægger op til en te
madrøftelse i byrådet umid
delbart efter sommerferien.

Socialrådmand Thomas Medom griber ind og ef
terlyserflere penge. Foto: Kim Haugaard

Hvis ikke kommunen griber ind vil området for voksne handicappede
have opbygget en gæld på 100 mio. kroner ved udgangen af året.
»Det er på grænsen til en
lcatastrofe, fordi det kommer
til at gå hårdt ud over borger
nes livslcvalitet og medarbej
dernes arbejdsmiljø. Under
slcuddet sicyldes, at politiker
ne har barberet budgetterne
via gentagne sparerunder, og
at der erflere borgere med be
hov for hjælp. Derfor er det ik
ke så underligt, at økonomien
ikke hænger sammen,» kom
menterer lcredsformand Gert
Landergren Due fra Socialpæ
dagogerne Østjylland.
Han tilføjer:
»Det er en ond spiral. Den
betyder, at borgerne ilcke får
et ordentligt og udvildende
tilbud, hvor de har mulighed
for at have en aktiv hverdag i
et socialt fællesskab med an
dre mennesker.»
Kredsformanden mener, at
det er politikernes opgave og
ansvar at bryde den onde spi
ral. Han opfordrer hele byrå
det til at tage et ansvar for at
tilføre de penge, der kan silcre
en ordentlig og værdig udvik
ling på voksenhandicap-om
rådet i de lcommende år.

Handicap-udgifter løber løbsk

