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Farcen om familieplejernes afløn
ning i Randers Kommune fortsæt
ter. Hvordan kan DanskFolkeparti
blive ved med atbakke op om den
såkaldte ‘>genopretningsplan<, når
det er tydeligt, at den er indgået un
der forkerte forudsætninger?
Har Dansk folkeparti hele tiden
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vidst, at planen betød voldsomme
lonnedgange for mange familieple
jere? Og er det i orden for partiet?
Mandagens byrådsmøde gi
ver anledning til yderligere et par
spørgsmål:
Vidste partierne bag aftalen, da
de trafbeslutningen, at det ikke var
en Aarhus-model, Randers er ved at
gennemføre, som detellers fremgik
afoplægget til planen?
Har aftalepartieme været klar
over og accepteret, atforvaitnin
gen ville gribe sagen an på den må
de, den rent faktisk har gjort? Altså

uden dialog, hverken med pie jebør
nene, familieplejerne eller de bio
logiske forældre. Det er en dybt lcri
tisabel metode. Venstre og Dansk
folkeparti bør overveje, hvorfor
de mennesker, der er tættest på de
drenge og piger, det handler om, ik
ke er ïnddraget. Er det, fordi spareplanen ikke sical forstyrres affakta?
Det er bare ikke godt nok.
Der er megen diskussion om by
rådet i Randers’ ry og omdømme
i øjeblikket. Nu kan Venstre og
Dansk Folkeparti føje endnu et om
råde til rækken, hvor Randers har et

-

langvarigt og hårdt genopretnings
arbejde.
Udover at det skader Randers’ ge
nerelle anseelse, så har det med al
sandsynlighed en meget konkret
og meget mere alvorlig betydning,
nemligat det bliver langt sværere at
tiltrække kvalificerede familieple
jere i fremtiden.
Og det er jo egentlig ikke så svært.
Der er meget respekt at hente ved at
indse, at en beslutning er forkert i
hvert fald hvis partierne skynder sig
at lave den om. Vi vil opfordre til, at
det sker hurtigst muligt.

Hvad man ikke kan forklare, kan man ikke forsvare

DEBAT 13

TORSDAG 10. NOVEMBER 2016

