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De mest udsatte børn og voksne bliver taberne
i Assens Kommunes store sparespil
– Det er uacceptabelt og hjerteskærende, at nogle af vores allersvageste borgere vil
komme til at lide hårdt under de planlagte besparelser.
Sådan lød det fra kredsformand Hanne Ellegaard, Socialpædagogerne Lillebælt, da Assens
Kommune for under et år siden gennemførte millionbesparelser på social- og
sundhedsområdet.
– Desværre er mine ord allerede blevet sørgeligt aktuelle nu igen, hvor kommunen lægger
op til at spare sig ud af et merforbrug på 114 mio. kr. over de seneste to år – ikke mindst
ved at slå ned på de stigende udgifter på psykiatri- og handicapområdet samt til børn og
unge, der anbringes uden for hjemmet, siger Hanne Ellegaard.
Hun hæfter sig ved, at kommunen har sat sit revisionsfirma BDO til at udpege de områder,
hvor der – bl.a. ud fra en sammenligning med udgiftsniveauet i andre kommuner – kan
spares.
– For det første er det uklædeligt, at politikerne på den måde fraskriver sig et ansvar, som
de må tage på sig. For det andet er der taler om en ren regneøvelse uden hensyn til, at der
er tale om mennesker med et reelt behov for hjælp og støtte, siger Hanne Ellegaard.
Hun peger på, at Assens og mange andre kommuner i 2007 havde meget travlt med at
hjemtage opgaver på det specialiserede socialområde, som tidligere blev løst i amterne, og
som man kunne have ladet de nye regioner varetage.
– For en lille kommune som Assens har det tydeligvis været for stor en mundfuld. Det
betyder, at nogle af de mest udsatte borgere endnu en gang må lægge ryg til nedskæringer,
der gør utrolig ondt, siger Hanne Ellegaard.
– Hvor man på et stort velfærdsområde som børnepasning er begyndt at sætte proppen i
og indføre minimumsnormeringer, oplever vi desværre et ræs mod bunden på det
specialiserede socialområde, og ikke kun i Assens. Der er brug for et turnaround og en
erkendelse af, at det er uholdbart at blive ved med at stramme spareskruen.
Socialpædagogerne er netop kommet med et udspil til en langsigtet og visionær
socialpolitik, hvor vi peger på, at der er brug for investeringer frem for besparelser på
området. Til gavn for både borgerne og samfundsøkonomien på længere sigt, slutter
kredsformanden.
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