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Find nu en langtidsholdbar løsning
Gert Landeren Due, kredsforrnand for
Sociatpædagogeme Østjylland
LÆSERBREV: Politikerne i Aarhus byråd skat

igen finde en losning på voksenhandicap
området i de kommende budgefforhand
unger, I Socialpædagogerne Østjylland op
fordrer vi dem til at finde en langtidshold
bar løsning i stedet for de årlige lappelos
finger.
Nu skal politikerne i Aarhus byråd til det
igen. Og det er ikke første gang. I de icom
mende budged’orhandlinger skal de end
nu engang finde en losning på, hvordan
de finansierer det store undersicud, der er
på budgettet for voksenhandicapområdet.
Men i Socialpædagogerne Østjylland hå
ber vi, at det bliver sidste gang.
Sidste år tilførte byrådet et anseeligt mil
lionbeløb til området. Det var både godt
og nødvendigt men også helt utilstrælc
keligt, fordi der i flere år har været en lø
bende underbudgettering af området. Af
kommunens egen økonomisice analyse
fremgår det, at der er et underskud på 49
mio. kr. 12017 og et forventet underskud i
2018 på 67 mio. kr. frem mod 2020 stiger
—

underskuddet til 76 mio. 1cr.
Sagen er, at politikerne ikke på noget
tidspunlct har forholdt sig til kemen i pro
blemet— nemlig, at tilgang afmenneslcer
med handicap, der har behov for hjælp og
støtte i hverdagen, er større end de ølcono
miske ressourcer, som politikerne sætter af
til området. Det fremgår også lclart og ty
deligt af kommunens egen analyse. Men
alligevel vælger politilcerne at vende ryg
gen til problemet og undlader at finde en
langsigtet losning selv om de er belcendt
med problemet. Det er ikke godt nok.
Det er en helt uhoidbar situation for al
le parter. Politikerne står med de samme
budgetmæssige problemer år efter år. De
voksne, handicappede borgere og deres
pårørende oplever, at de ilclce får den støt
te og hjælp, de har behov for og krav på.
Og kommunens ansatte oplever et massivt
arbejdspres og et væsentligt forringet ar
bejdsmiljø. Så ingen har glæde af den nu
værende situation.
Derfor vil jeg lcraftigt opfordre politilcer
ne i byrådet til at finde en langtidsholdbar
løsning på underfinansieringen nu. Alt an
det er uhoidbart.
—

