Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Lokal MED for Myndighed for Børn og
Unge Handicap vedr. handleplan for socialområdet 2018-2020
Endnu engang er der ikke balance mellem serviceudgifterne og den økonomiske ramme på socialområdet.
Randers kommune ligger lavt på udgifter til serviceydelser sammenlignet med landets øvrige kommuner i
Danmark. Vi drømmer om en dag, hvor kommunens politikere sætter et realistisk budget for
socialområdet. En tid, hvor der er tillid til at afdelingerne forvalter kommunens økonomi forsvarligt.
Også denne gang lægges der op til besparelser for at genoprette den økonomiske balance. Atter benyttes
den solidariske model. Vi ønsker solidaritet og ønsker at tage fælles ansvar for socialområdet. Det hænger
dog ikke sammen når budgetterne for socialområdet fortsat ikke er realistiske og hverken afdelinger med
underskud eller overskud får mulighed for komme op til overfladen.
Stramninger har også ramt andre områder i kommunen, herunder Børn og Skole området. Vi mærker i
stigende grad, hvordan indsatsen omkring vores børn, unge og familier bliver en ”kamp” mellem afdelinger
og forvaltninger. Det er nærmest blevet umuligt at skabe helhedsorienterede løsninger for vores borgere
og vi ser at vores familier og børn i højere grad mistrives.
Vi bruger mange arbejdstimer og ressourcer på en stigende forældregruppe der er utilfredse, et stigende
antal klager og forældre der henvender sig til politikerne i Randers kommune samt medierne.
Vi har et tæt samarbejde med vores nærmeste ledelse om, at skabe de bedst mulige rammer for vores
arbejde og skabe de bedst mulige løsninger for vores børn og deres familier. Det er en udfordring med et
højt sagstal der vanskeliggør at løse den daglige drift og nærmest ikke giver mulighed for at nytænke og
udvikle.
Vi er optimistiske over opnormeringen af 2 medarbejdere og dannelsen af en fokusgruppe, hvor der
forhåbentlig bliver mulighed for netop at nytænke og udvikle. Vi vil understrege, at det dog ikke giver
mulighed for meropgaver for de resterende medarbejdere.
Vi ønsker et stærkt center med robuste og fleksible tilbud, men er også bekymrede for den indskrænkede
tilbudsvifte, som kun bliver yderligere indskrænket ved at samle alle aflastninger på Mellerup. Vi er
bekymrede for, at vores børn og familier skal tilpasse sig vores tilbud fremfor at kunne iværksætte støtte
der er tilpasset børnene og familiernes individuelle behov.
Vi må konstatere, at der ikke er overensstemmelse mellem de ambitioner og målsætninger, der er politisk
vedtaget i handicapplanen og vores virkelighed. Handicapplanen lægger op til en bred vifte af tilbud fx
alternativ aflastning, rengøringshjælp m.v., tidlig indsats og ikke mindst tilbud der tilpasses det enkelte barn
og familie. Dette har endnu ikke været muligt at indfri af praktiske og økonomiske årsager.
Slutteligt vil vi endnu engang stille os kritiske overfor, at vi medarbejdere ikke er inddraget i direktionens
tanker og planer om den økonomiske situation. Igen lægges der en plan uden inddragelse af MED, som så
skal godkendes. Høringsfristerne er grinagtigt korte og efterlader atter indtrykket af, at kommunens
politikere ikke reelt er interesseret i en høring.
Vi drømmer om tider med reel indflydelse og medinddragelse, realistiske budgetter og modige politikere,
der tør investere i byens borgere.

