BUDGETFORLIG: Jeg var en
glad mand, da jeg læste tek
sten til budgetforliget i Aar
hus Kommune for 2017. Og
jeg vil gerne rose politikerne
i Socialdemokratiet, SF, En
hedslisten og Det Ralikale
Venstre for, atde har lyttet til
de mange historier om pro
blemerne på voksenhandica
pområdet.
De 37,5 mio. kr., der nu bli
ver tilført området i 2017,
falder på et meget tørt sted,
samtidig med at der også bli
ver tilførtfiere ressourcer til
hjemløse og til demensområ
det. Samlet et kvalitativt løft
til det sociale område.
Det er dejligt at opleve, at
detfaktisk kan lade siggøre
at flytte noget hos politiker
ne, når de mennesker, der vil
le mærke besparelseme på
egen krop og sjæl hver ene
ste dag, står frem og fortæller,
hvad de mange nedskærin
ger betyder for deres muliglieder for at have et aktivt og
meningsfyldt liv. Og når vi
som fagforening står frem og
peger på, at eventuelle ned
skæringer også har store ne
gative konsekvenser for med
arbejdernes arbejdsmiljø og
deres mulighed for at udføre
deres arbejde på faglig for
svarlig vis.
Men ingen roser uden tor
ne. Selvom det erpositivt, at
politikerne har valgt at til-
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føre voksenhandicapområ
det ekstra ressourcer i 2017,
så er det stadig symptombe
handling, fordi tilvæksten af
nye borgere med handicap
er større, end de 37,5 mio. kr.
rækker til i årene fremover.
Såvi står med det samme
problem igen om et år. Samti
dig er det uforståeligt, at par
tierne mener, at deCer rime
ligt atomfordele internt i ma
gistratsafdelingen for Sociale
Forhold ogBeskæffigelse. Der
er tale om 12,5 mio. 1cr., som
de svageste skal betale til de
svageste!
Politikerne har ikke taget
fat om nældens rod og æn
dretbudgetmodeflen, som
er den primære årsag til, atvi
hvert år skal igennem den
ne proces. Hvis politikerne
havde været fremsynede,
havde de vedtaget en fly bud
getmodel, hvor ressourcerne
automatisk følger de borgere,
der har behov for og krav på
hjælp. På den måde kan vii
ét hug fjerne problemet og
fremadrettet sikre en mere
stabil ogudviklingsoriente
ret indsats på voksenhandi
capområdet.
Derfor vil jeg opfordre by
rådet til i løbet af 2017 at ind
føre en nybudgetmodel, der
tager højde for den faktiske
udvikling på området. Det
vil gavne både de mennesker,
der har behov for støtten, de
res pårørende og personalet.
Og i sidste instans vil det også
gavne jer som politikere, så I
ikke hvert år sical bruge tid og
ressourcer på at løse et pro
blem, der er til at forudse.
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