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Find en langsigtet løsning!

Borgmesterens afdeling og socia
tforvattningen har Lavet en analy
se, der
viser, at udgiften tit den enkette
borger med udvikUngsforstyrrelse
r er
faldet med 23 pct. fra 2011 tït
2015.
Gert Landergren Due
kredsfotmand
Socialpædagogerne Øst jylland

Voksenhandicap-området i Aar

hus
Kommune er ude i et voldso
mt
stormvejr.
Alene i år kommer der til at
mangle knap 50 mio. kr. på
bud
gettet.
Og kommunens egen analyse
ser, at der i 2020 vil være opa vi
rbej
det et underskud på omkrin
g 100
mio. kr. hvis tingene fortsæt
ter,
som de gør nu.
Det er fuldstændig uacceptabe
lt
både for de borgere og deres
på
rørende, som kommer til at
mærke
det på deres egen krop. Me
n også
for de medarbejdere, der arb
ejder
på området.
Endelig er det en hel uhotdb
politisk situation, at der hve ar
rt ene
ste år skal være disse politisk
e
trækninger for at få budgettet tovtil at
nå sammen.
Det er fint, at socialrådmand
Thomas Medom (SF) nu bed
er
rådet om at tilføre voksenhan by
di
cap-området 40 mio. kr. eks
tra i in
deværende budgetär for at
minimere underskuddet.
—

—

Symptombehandting

Men problemet er, at det er ren
symptombehandling, fordi pro
merne ligger et helt andet sted ble
.
Borgmesterens afdeling og
socialforvaltningen har lavet en
analyse,

der med al ønskelig tydelighed
re med handicap ikke får der
fastslår problemets omfang.
es
mest basale behov dækket.
Analysen viser, at aktivitetsni
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eligt el
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kelte områder siden 2011
målt på
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for
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støtte.
Derfor er mit krav til politikern
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at de nu finder en langsigtet
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løs
nin
g,
som én gang for alle kan væ
Samtidig viser den samme
ana
re med til at sikre, at der kom
lyse, at udgiften til den enkelte
mer
styr på området.
borger med udviklingsforstyrr
etser
Allerede sidste år erkendte
er faldet med 23 pct. fra 201
pol
1 til
tikerne i hudgetforliget for 201 i
2015. Og at Ankestyrelsen i
6,
stigen at der var store pro
blemer med at
de grad underkender servicen
i
få budgettet til at hænge sam
veauet i Aarhus Kommune
men.
og fast
Jeg vil derfor opfordre politi
slår, at kommunens voksne
ker
borgene til at indføre en ny budgetm
o
del, som tager højde for den
de
mografiske udvikling og det
fak
tum, at der i fremtiden kommer
flere borgere med handicap
i kom
munen.
Hvis politikerne indfører den
model, så kan de sikre sig, at
de
økonomiske ressourcer bliver
til
delt i takt med, at antallet af
bor
gere med handicap stiger.
Og så kan politikerne fremadr
tet undgå de ubehagelige hov et
saløsninger.
Borgerne med handicap kan
frem til, at de igen får muligh se
ed
for at leve et værdigt liv. De
pår
rende kan få genoprettet tilli ø
den
til politikerne og det danske
vel
færdssystem.
Og så kan kommunen også ove
r
holde lovgivningen på områd
et.
I Ivilket jo ikke er uvæsentligt.

Mit krav tit poLitikerne er,
at de nu finder en Lang
sigtet Løsning, som én
gang for aLLe kan være
med tit at sikre, at der
kommet styr på området.

