Høring fra medarbejderne i
Socialafdelingen af budget 2016-2019
Medarbejderne i Socialafdelingen er overordnet bekymrede for udfordringerne omkring ændrede
refusionsregler, varslingen om færre penge fra staten, omprioriteringspuljen, politikernes mål om øgede
forbrug på anlæg og at der ikke er udsigter til, at der kommer øgede indtægter til kommunen. Dette
sammenholdt med, at kommunen sammenlignet med 6 byerne allerede ligger lavt ift. udgifter til
serviceydelser.
Hvis vi lytter til, hvad politikerne er optagede af i regeringen, så tror vi ikke på, at det er sandsynligt, at
vores område vil få del i de penge, der vil komme øremærkede tilbage til kommune.
I Socialafdelingen har vi været gennem flere sparerunder de sidste år og er nu så langt nede i serviceniveau,
at vi ikke kan se mulighed for, at spare yderligere. Ikke uden at det vil resultere i lovbrud og en ringere
forbyggende indsats.
Socialafdelingens kvalitetstandarder er for nyligt blevet godkendt politisk. Her blev det politisk prioriteret at
satse på en tidlig, forebyggende indsats. Dette vil kræve tilstrækkelige medarbejder ressourcer samt
økonomisk råderum.
Vi mener, at et fokus på forebyggelse er det helt rigtige. Hvis der sættes tidligt ind, især på børneområdet,
vil det kunne give færre udgifter på sigt. Dette har de fx erfaret på familieområdet i Herning, hvor de med
et lavt sagstal og et fokus på en forebyggende, tæt og helhedsorienteret indsats har afhjulpet sociale
problemer og ikke mindst sparet rigtig mange penge.
Derudover er der aktuelt gang i en ny handicapplan. Eventuelle besparelser på vores område vil med al
sandsynlighed have negativ betydning for arbejdet og effektueringen af denne.
Socialafdelingen oplever i stigende grad en opgaveglidning mellem Regionen og Kommunen. Fx bliver vores
borgere enten ikke indlagt på Psykiatrisk Afdeling, selvom behovet er der, eller borgere bliver udskrevet alt
for tidligt. Det betyder, at bostøtternes og socialrådgivernes arbejde bliver større i omfang og kompleksitet.
Et andet eksempel er, at Regionspsykiatrien tidligere lavede flere ergoterapeutiske og psykologiske
udredninger, som lettede arbejdet med borgeren. Dette er ikke længere tilfældet og vi skal meget ofte selv
iværksætte en udredning.
Dette høringssvar er således en opfordring til, at der ikke kommer sparekrav til Socialafdelingen, idet vi ikke
kan spare yderligere uden at det vil blive dyrere for kommunen, det vil gå imod politiske prioriteringer og
ikke mindst vil der ske lovbrud.

