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Efter en gribende artikel i]? Aarhus
forleden, der omhandler forholde
ne i Voksenhandicap i Aarhus
Kommune, vil Socialpædagogerne
Østjylland bidrage med nogle bud
på årsagssammenhænge imellem
økonomi og den virkelighed, der
udspiller sig på de enkelte botil
bud.

Først og fremmest er det godt, at
Aarhus Kommune har lært af sa
gen — det hilser vi altid velkom
ment. Det er også godt, at de poli
tikere, der ved mest om området,
erkender, at der også er tale om et
ressourcespørgsmål.

På Vintervej er taksten i gennem
snit 1.533 pr. døgn. På Rytterskole
vej er taksten 2.187 kr. pr. døgn.
Altså en difference på Ca. 235.000
kr. pr. borger pr. år på sammenlig
nelige tilbud.

Med 36 borgere på Vintervej be
tyder det en difference på 8,4 mio.
kr. pr. år. Et helt konkret eksempel
på, at Aarhus Kommunes tilbud til
voksne med handicap skraber bun
den. Og det er bare ét eksempel på
et af Aarhus Kommunes botilbud.

De lavere takster betyder, at der
er færre ansatte til at hjælpe, støtte
og tage sig tid til den enkelte bor
ger. Helt specifikt på Vinten’ej ville
det betyde, at man kunne ansætte
1$ fuldtidspædagoger.

Danmarks næststørste kommune vil
pä alle plan gerne fremstå som top
scorer, men det gælder åbenbart alt
andet, end den måde vi behandler
de svageste i vores samfund på.

Det kan simpelthen ikke være
rigtigt.

80 til 90 pct. af udgifterne på vok
senhandicapområdet er lønninger,
og er der ressourceknaphed, kan
der kun spares pa det personale,
der er tættest på borgeren .Altså
det personale, der skal hjælpe,
støtte og være med til at sikre en
ordentlig livskvalitet for den en
kelte borger.

Vi ved, at der er meget stor for
skel på de beløb, som kommuner
ne vælger at bruge på voksne med
handicap. I Kommunernes Lands
forenings tal ligger Aarhus tæt på
sidstepladsen — det er i sig selv
skammeligt.

Hvis vi går endnu tættere på og
kigger på hotilhuddet Vinten’ej i
aihus og et sammenligneligt bo
tilbud i Kolding Kommune, nem
lig Rytterskolevej, bliver det end
nu værre.

Vi ved, at der er meget
stor forskel på de beløb,
som kommunerne væl
ger at bruge på voksne
med handicap. I Kom
munernes Landsfor Thomas Brorson har klaget over Aarhus Kommunes behandling af hans udviklings
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