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Hjerteskærende og uholdbare besparelser
Sådan karakteriserer Hanne Ellegaard, Socialpædagogerne Lillebælt det sparekatalog på 34
millioner kroner, som Handicap- og Ældreudvalget i Odense Kommune nu skal tage stilling til.
– Efter gentagne sparerunder, der år efter år har betydet forringelser på ældre- og
handicapområdet, lød meldingen fra kommunalpolitikerne i efteråret 2019 ellers, at nu ville
der i kraft af budgetforliget være ro på de næste fire år. Derfor er det både trist og
chokerende, at området igen er truet af voldsomme besparelser, siger hun og tilføjer:
– Hvis besparelserne gennemføres, vil der generelt blive skruet ned for den opsøgende,
forebyggende og rehabiliterende indsats, som man i mange andre sammenhænge fremhæver,
som det, der skal til på den lange bane. Det er kortsigtet og uholdbart. Det gør rigtig ondt, at
et tilbud som OK-Aktiv – aktiviteter for beboere på plejecentre og i botilbud, der bidrager til
livsglæde og livskvalitet – foreslås sparet væk. Også to tilbud målrettet mennesker med
sindslidelser står til lukning, nemlig værestedet Stoppestedet og Rehabiliteringsteamet. Alt i
alt rammer besparelserne således nogle af vores mest udsatte medborgere, siger Hanne
Ellegaard.
Også personalemæssigt får nedskæringerne konsekvenser.
– Flere gode medarbejdere i de tilbud, man vil lukke, vil miste deres job. På andre
arbejdspladser vil de ansatte blive endnu mere presset. I forvejen kan vi konstatere, at
arbejdsglæden falder, og sygefraværet stiger i takt med, at spareskruen strammes. Vi får også
henvendelser fra medlemmer om tiltagende problemer med alene-arbejde og arbejdsplaner,
der vendes og vrides til det yderste for at få tingene til at hænge sammen – med mere
uregelmæssige arbejdstider og færre sammenhængende fridage til følge, fortæller hun.
Opfordringen fra Socialpædagogerne Lillebælt til kommunalpolitikerne i Odense Kommune er
klar:
– I bliver nødt til at tage budgettet op til overvejelse. Det er uholdbart, at vi gang på gang skal
opleve, at budgetterne på socialområdet ikke holder, fordi man ikke i tilstrækkelig grad har
taget højde for den demografiske udvikling og de stigende behov på området. Vores mest
udsatte borgere er dem, der har mindst brug for gentagne hovsa-besparelser, der skaber
utryghed. De kan kun undgås ved en realistisk og langsigtet budgetlægning, som sikrer, at de
fornødne ressourcer er til rådighed, siger Hanne Ellegaard.
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