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Nu må nok 
være nok 
Af kredsformand Hanne Ellegaard

De planlagte besparelser I Odense Kommune, der rammer 

både børn og unge, ældre og socialt udsatte blev omtalt i ju-

niudgaven af nyhedsbrevet. Siden har millionbesparelserne 

været behandlet i de politiske udvalg, og det flyttede des-

værre ikke meget. 

På handicapområdet skal der spares og ”optimeres” for 21 

mio. kr. i år og næste år. Det vil uundgåeligt føre til service-

forringelser og dermed dårligere livskvalitet og udviklings-

muligheder for nogle af vores mest udsatte medborgere. Det 

stod klart efter to møder i Ældre- og handicapudvalget i juni, 

hvor politikerne godkendte spareplanerne. 

Socialpædagogerne Lillebælt markerede modstanden mod 

besparelserne med en opfordring til de ansatte på området 

om at mødes uden for Odense Værkstederne, afd. Skovgår-

den, hvor det afgørende møde i Ældre- og handicapudvalget 

fandt sted tirsdag 21. juni. Mange fulgte opfordringen til at 

dukke op og se politikerne i øjnene. 

Formålet var en stilfærdig markering af, at nu må nok være 

nok. Vi har fået nok af, at politikerne gang på gang negligerer 

deres egne fine målsætning om ”Mennesket før handicappet 

– et liv på egne præmisser”. Vi har fået nok af, at politikerne 

af sparehensyn tilsidesætter hensynet til de medborgere, 

der har brug for optimal hjælp og støtte for at kunne nær-

me sig dette mål. Og vi har fået nok af, at politikerne gang 

på gang undervurderer, hvad det koster at virkeliggøre de 

fine ord og visioner i handicappolitikken – og overvurderer, 

hvad der kan spares på at optimere arbejdsgange og revisi-

tere borgere med handicap til nye tilbud, der skal gøre dem 

selvhjulpne. 

Da politikerne mødtes på Skovgården, var Ældre- og handicap-

rådmand Brian Skov Nielsen (Enhedslisten) forbløffet over, 

at netop kommunens tiltag til at gøre flere fysisk og psykisk 

handicappede mere selvhjulpne ikke havde ført til de ønske-

de besparelser, og at der derfor skulle yderligere millionbe-

sparelser til for at få budgettet til at hænge sammen. Vi, der 

arbejder på området, er ikke overraskede. 

Vi er helt med på at hjælpe svage borgere til at blive mere 

selvhjulpne, og vi er åbne for nye arbejdsgange, optimering 

og innovation, hvis det er muligt og kan hjælpe de berørte 

borgere til større livskvalitet. Men vi ser det ikke som snup-

tagsløsninger, der giver basis for spareivrige politikeres illu-

sioner om store, kortsigtede besparelser. De spareramte bor-

gere, deres pårørende og vi, der knokler for at få enderne til 

at nå sammen, har fået nok af politikernes overoptimistiske 

budgetter, der gang på gang fører til bratte opbremsninger 

og ekstra sparekrav. Nedskæringer, der fører til forringelser, 

utryghed og dårligere arbejdsmiljø. 

I stedet opfordrer vi politikerne til realisme og erkendelse 

af, at forudsætningen for at leve op til de fine handicappo-

litiske mål er, at man afsætter de fornødne ressourcer. At 

svaret på den demografiske udvikling, der medfører, at flere 

borgere har behov for mere hjælp, ikke er den ene nedskæ-

ringsrunde efter den anden. 

I Socialpædagogerne  Lillebælt har budget-miseren i Odense 

ført til skærpet opmærksomhed. Budgettoget er kørt for nu, 

men vi vil fortsat forsøge at påvirke politikerne i Odense til 

større realisme og mere menneskelighed på et område, der 

har brug for varme hænder frem for kolde kalkuler. Vi vil være 

ekstra opmærksom på andre kommuners budgetlægning og 

advare dem mod at gå i Odenses fodspor. Og vi vil forstærke 

samarbejdet med handicap- og pårørendeorganisationer, så 

vi kan skabe størst mulig opmærksomhed og lægge maksi-

malt pres på for at modvirke flere forringelser. 

Mange fulgte vores 

opfordring og mødte 

op ved Skovgården 

i Odense for at 

markere utilfreds-

heden med kommu-

nens spareplaner på 

handicapområdet.



I ugerne 31-32 har kredskontoret 

åbent mandag-fredag kl. 9.30-12.30.

Sommeråbningstider

DANMARKSGADE 16 · 5000 ODENSE C · TLF. 72 48 64 00 · E-MAIL: LILLEBAELT@SL.DK · WWW.SL.DK/LILLEBAELT

Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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A K T I V I T E T E R  I  K R E D S E N

GENERALFORSAMLING

Kredsgeneral-
forsamling
Mandag 26. september 
kl. 16.00-22.00
Danmarksgade 16, Odense

FOKUS PÅ FAGET 
– MEDLEMSMØDER

Fra stress til trivsel 

Ved Thomas Milsted 

Mandag 3. oktober 

kl. 17.00-20.00 

Danmarksgade 16, 

Odense 

Konflikthåndtering 

Ved Center for konfliktforebyggelse 

Tirsdag 29. november kl. 17.00-20.00

Café Keller 

H.O. Wildenskovsvej 10, Børkop 

A-KASSEN – TEMAMØDER

Jobsamtalen 

Tirsdag 16. august kl. 10.00-13.00

Torsdag 22. september kl. 10.00-13.00

IT-værksted – Brug af jobloggen 

Torsdag 18. august kl. 9.30-11.30

Tirsdag 13. september kl. 10.00-12.00

Socialpædagogisk arbejde 

med flygtninge 

Tirsdag 18. august kl. 10.00-12.00

Bliv skarp på dine kompetencer 

Onsdag 31. august kl. 9.00-14.00

Jobsøgning – netværksmøde 

Torsdag 1. september 

kl. 14.30-17.00

Miljøterapeutisk tilgang i arbejdet 

med sårbare børn og unge 

Mandag 19. september kl. 9.00-12.00

Jobsøgning – Workshop

Onsdag 28. september kl. 9.00-12.00

Temamøderne henvender sig til alle 

medlemmer, uanset om de er ledige 

eller i job. Temaerne varierer fra gang 

til gang. Alle møderne finder sted i 

Danmarksgade 16, Odense. 

Begrænset antal pladser, så 

tilmeld dig i god tid

JULETRÆSFESTER

Jul i Brejning  

Søndag 4. december

kl. 14.00-16.30

Brejning 

Forsamlingshus

J.L. Varmingsvej 1, Børkop

Jul i Odense  

Søndag 11. december kl. 14.00-16.30

HK’s lokaler

Lumbyvej 11, Odense

ANDRE AKTIVITETER

Badehotellet og Stauning

Ved Margrethe Rasmussen 

Fredag 30. september kl. 19.00-22.00

AOF Center Fyn, Vestergade 23, 

Svendborg. Arr.: LO Sydfyn

Det gode liv

Ved Arne Mariager 

Mandag 24. oktober kl. 19.30-22.00

Biblioteket, Algade 40, Ringe

Arr.: LO Sydfyn

Læs mere om aktiviteterne, og  

tilmeld dig på www.sl.dk/lillebaelt

F A M I L I E P L E J E R E

Familieplejernes dag og årsmøde

Med Gitte Hornshøj og forbunds

kasserer Kaj Skov Frederiksen

Torsdag 1. september kl. 9.30-16.00

Danmarksgade 16, Odense

Kontraktforhandling – Webinar

Torsdag 22. september kl. 10.00-11.00

Forhandling – Cafémøde

Tirsdag 4. oktober kl. 9.00-12.30

Danmarksgade 16, Odense 

Forskning i familiepleje - Cafémøde

Ved Inge Bryderup

Mandag 12. december kl. 9.30-12.00

Danmarksgade 16, Odense

L E D E R E

Lederkonference

Med 

Helen Eriksen 

og Steen Hildebrandt 

Fredag 25. november 

kl. 9.00-15.00

Scandic Hotel. 

Kokholm 2, Kolding

S E N I O R E R 

Høstfest 

Fredag 9. september kl. 14.00-20.00

Danmarksgade 16, Odense

Wellnes-tur til Polen 

Tirsdag 1. november – 

fredag 4. november


