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Brug for at 
opprioritere 
– ikke 
omprioritere 

Af kredsformand 
Hanne Ellegaard

Odense og Vejle, de to største 

kommuner i Kreds Lillebælt, 

Odense og Vejle er i gang med 

en større spareøvelse, hvor 

planlagte nedskæringer for 

mange millioner kroner vil 

ramme det sociale område hårdt. Det kan du læse mere om 

i dette nyhedsbrev. 

Snævre økonomiske rammer og deraf følgende nedskærin‑

ger har i en årrække været et grundvilkår i regioner og kom‑

muner. Medmindre det lykkes os at sætte en stopper for det, 

vil det fortsætte. 

Under overskriften omprioriteringsbidrag vil Venstrerege‑

ringen de næste tre år holde kommunerne i en fortsat økono‑

misk skruestik, der reelt betyder minusvækst. Ompriorite‑

ringsbidrag kan bedst oversættes ved omprioriterings ‑ 

bedrag. Ganske vist kan regeringen beslutte at føre den pro‑

cent af driftsudgifterne, som kommunerne skal spare – i alt 

2,4 mia. kr. pr. år – tilbage til dem. Men om det vil ske, og hvad 

pengene i så fald skal bruges til, er uvist. Mere sandsynligt er 

det, at pengene helt eller delvist vil blive brugt til skattelet‑

telser for den bedst stillede del af befolkningen. 

Det sikre lige nu er, at kommunerne – blandt andre Vejle og 

Odense – står til at spare yderligere én procent på de i forve‑

jen hårdt belastede budgetter. 

Vi har set, at man i staten ”sparede” så meget, at skattesny‑

dere i ind‑ og udland fik let spil og kunne dræne statskassen 

for milliarder af kroner. Penge, der kunne have været brugt 

til at styrke den fælles velfærd. Var det en god idé? 

Vi har set, at besparelser på sundhedsvæsen og ældrepleje 

er godt i gang med at skabe et A‑ og et B‑hold med himmelvid 

forskel på levealder og livskvalitet afhængigt af, hvilken so‑

cialgruppe man er så heldig eller uheldig at tilhøre. Er det et 

en god idé – og en udvikling, vi vil være bekendt? 

Vi oplever gang på gang, at mennesker med fysisk og psykisk 

handicap, udsatte børn og unge eller mennesker med et mis‑

brug får forringet deres tilbud på grund af nedskæringer. De 

menneskelige omkostninger er store og besparelserne ofte 

tvivlsomme, da det på lang sigt kan blive dyrere at ”reparere” 

på en mangelfuld forebyggende indsats. Vi er sikre på, at det 

ikke er den vej, vi skal. 

Mange kommunalpolitikere – på tværs af ”blå” og ”rød” blok 

– er godt trætte af regeringens sparekrav. Det sås tydeligt 

under de folkelige manifestationer 12. maj med markeringer 

og demonstrationer i 74 ud af 98 af landets kommuner, som 

mange lokalpolitikere bakkede op om. Nu har de mulighed 

for at stikke en kæp i nedskæringshjulet. Det kan de gøre ved 

de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi mellem 

regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), som netop 

nu er i gang. 

Vores krav, som vi håber også vil være lokalpolitikernes og 

KL’s ultimative krav, er en kommuneaftale uden ompriorite‑

ringsbidrag og et snærende økonomisk udgiftsloft, der uund‑

gåeligt vil føre til flere sociale nedskæringer. 

NEJ! BESPARELSERtil
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Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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FOKUS PÅ FAGET – MEDLEMSMØDE

Kernefaglighed
– Kerneopgaven kender vi alle 
– eller gør vi?

  Ved Anders Seneca, 
Dogmekompagniet 
Tirsdag 7. juni kl. 
17.00‑20.00 
Danmarksgade 16, 
Odense

A K T I V I T E T E R  I  K R E D S E N

MEDLEMS- og CAFÉMØDE 
FOR FAMILIEPLEJERE

De nye muligheder for pension i PKA
– Ved Tina Andersen
Onsdag 15. juni kl. 9.30‑12.00
Danmarksgade 16, Odense

A-KASSEN – TEMAMØDER

Jobsamtalen 
Onsdag 22. juni kl. 10.00‑13.00
Danmarksgade 16, Odense

IT-værksted – Brug af jobloggen 
Tirsdag 28. juni kl. 9.30‑11.30
Danmarksgade 16, Odense

Bliv skarp på dine kompetencer 
Onsdag 29. juni kl. 9.00‑14.00
Danmarksgade 16, Odense

ODENSE KOMMUNE 

Spareforslag for 
140 millioner 

Både børn og unge, ældre og 

socialt udsatte bliver udsat for 

nye forringelser i 2017 

71 mio. kr. svarende til 160 stillinger 

på børn‑ og ungeområdet. 31 mio. 

svarende til 74 stillinger på ældre‑ og 

handicapområdet. 38 mio. kr. på 

beskæftigelses‑ og socialområdet. 

Sådan lød oplæggene til sociale 

besparelser for i alt 140 mio. kr. fra de 

forskellige forvaltninger, som 

landede på kommunalpolitikernes 

bord for et par uger siden. 

Politikerne har endnu ikke besluttet 

præcist, hvor og hvor meget der vil 

blive sparet. Det sikre er: 

•  En række tilbud bliver forringet til 

skade for de berørte brugere og 

borgere.

•  Adskillige medarbejdere – lærere, 

pædagoger og socialpædagoger m.

fl. – vil miste deres job. 

•  Regeringens omprioriteringsbidrag 

skærper sparekravene. På ældre‑ og 

handicapområdet handler det om to 

tredjedele af besparelserne. 

Rådmand Brian Skov Nielsen (Ø) 

lagde ikke fingrene imellem i sin 

kommentar til Fyens.dk:  

– Det betyder forringelser og 

afskedigelser- Det er pløk åndssvagt 

og voldsomt irriterende, at vi skal 

finde lidt over 21 mio. kr. på de 

svageste og mest udsatte borgere, 

fordi en åndssvag regering vil have 

et omprioriteringsbidrag. 

VEJLE KOMMUNE 

Budget i balance 
vil medføre 
millionbesparelser 

Alene omprioriteringsbidraget 
vil udløse sparekrav på mellem 
4 og 9 mio. kr. i de kommende år

I Vejle Kommune er mantraet et 

budget i balance. Det vil i 2017 kræve 

mellem 15 og 23 millioner kroner i 

besparelser på voksenområdet. 

Besparelser, som vil ramme menne‑

sker med fysiske og 

Læs mere om aktiviteterne, og tilmeld dig 
på www.sl.dk/lillebaelt

psykiske handicap, misbrugere m.fl. 

Det fremgår af det budgetoplæg fra 

forvaltningen, som politikerne p.t. 

behandler. 

En del af sparekravet skyldes 

omprioriteringsbidraget. For 2017 

blev der taget højde for det allerede i 

2016‑budgettet, men for 2018 vil 

omprioriteringsbidraget – hvis det 

fortsætter – udløse nye sparekrav på 

hhv. 4,36 og 8,72 mio. kr. 

På et møde i FagMed‑udvalget sidst i 

maj påpegede personalesiden, at nye 

besparelser vil betyde serviceforrin‑

gelser for borgerne og et væsentlig 

øget pres på medarbejderne. 

Medarbejderne satte spørgsmålstegn 

ved flere forudsætninger i sparepla‑

nen, bl.a. de påståede økonomiske 

gevinster via innovationsprojekter og 

velfærdsteknologi. Deruden tog man 

afstand fra den direkte trussel om en 

generel ”grønthøster”‑besparelse i 

tilfælde af manglende opbakning til 

de konkrete spareforslag. 

I ugerne 26‑29 og 31‑32 har kredskontoret 
åbent mandag‑fredag kl. 9.30‑12.30.

I uge 30 er kontoret lukket, men 
tlf. 72 48 64 00 henviser til akut‑telefon. 

Kredsgeneralforsamling
Mandag 26. september
Danmarksgade  16, Odense
– Sæt kryds i kalenderen

Sommeråbningstider


