Høringssvar vedr. budgetforslag 2019-22 fra medarbejderne i lokal MED Myndighed for Børn og Unge Handicap.
Vi bakker op om direktionens ønske om gennemsigtighed i vores budgetter og ikke mindst over vedtagne
besparelser. Vi ønsker økonomisk ansvarlighed og ser de beskrevne udfordringer i forhold til indtægter i
kommunen.
Det bekymrer os endnu engang, at der skal ske rammebesparelser i kommunen. Vi spørger os selv, om det
nogensinde vender og hvornår Randers kommune bliver i stand til at afsætte de midler der skal til for at
kunne levere en ordentlig kerneydelse, bryde den negative sociale arv og ikke mindst knække kurven med
borgere på overførselsindkomst.
Vi ser at besparelser år efter år udsulter vores offentlige sektor. Vi ser et skoleregi der ikke kan tilbyde de
rette rammer for vores udsatte og udfordrede børn og unge. Børn og familier der af samme årsag i stigende
grad mistrives og børn der bliver gjort til problemer fordi de ikke passer ind i kommunens kasser. Børn der i
stigende grad har skolevægring og reducerede skoledage. Vi ser usikre og pressede forældre, som i stigende
grad har brug for hjælp fra det offentlige til at kunne skabe trivsel hos deres børn og samtidig fastholde
deres arbejde.
Jf. servicelovens §1 tager vi altid både økonomiske og faglige hensyn i vores arbejde. Vi oplever dog i
stigende grad beslutninger der træffes udelukkende af økonomiske hensyn og at de socialfaglige
vurderinger træder i baggrunden. Vores tilbudsramme indsnævres og det bliver i stigende grad sværere for
os, at finde de rette indsatser til vores familier. Vi oplever, at i takt med at alle enheder presses økonomisk
sker der en øget kassetænkning og en opdeling i siloer. Enhederne får sværere ved at samarbejde, fordi
fokus ender med at blive, hvem der kan ”slippe” for at skulle afholde en udgift. Vores målgruppe er
fuldstændig afhængig af, at der sker en tværfaglig og sammenhængende indsats. Kassetænkningen,
siloopdelingen og vores ufleksible system har således store negative konsekvenser for vores børn og
familier.
Samtidig ser vi i vedlagte notat beskrevne visioner og mål for kommunen, som vi kun kan bifalde. Visioner
og mål, som falder i rigtig god tråd med vores egne visioner og mål for vores arbejde i Myndighed for Børn
og Unge Handicap.
Vores erfaring er dog, at det er meget vanskeligt – måske noget nært umuligt - både at have visioner om
tidlig indsats, inddragelse af borgerne, mestring hos familierne og ordentlige arbejdsvilkår for
medarbejderne når man samtidig skal spare penge. Vi har i flere år nu vi på alle måder forsøgt at arbejde
kreativt, inddrage familiernes egne ressourcer og arbejde frem mod større grad af mestring hos familierne,
men kreativitet kræver mod og også penge, særligt i en opstartsfase.
Vi appellerer til, at byrådet finder en god portion mod til at investere i vores borgere. Mod fordi investering
ikke giver hurtige resultater, men resultater på den lange bane. Vigtige resultater, der skaber borgere der i
højere grad mestrer eget liv og derved reducerer behovet for støtte fra det offentlige. Mod til at tænke ud
af kassen. Skulle der blive behov for inspiration til dette, så byder vi gerne ind med forslag.

