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Peder Foldager, viceborg-
mester og gruppeformand
for Venstre, tror, der kan ske

omlægninger på handica-
pinstitutionerne, så årets
besparelse ikke kommer til
at betyde så meget for de
handicappede. Men han si-
ger også:

–Det er klart, at vi har nået
smertegrænsen. Det er jeg
helt med på.

Vil det sige, at der ikke
kommer flere besparelser
over de kommende år?

– Det forventer jeg umid-
delbart ikke, men det kan
jeg jo ikke stå og love her i
dag.

Fællestillidsrepræsentant
Mona Køhlert siger, at hun
kan se, at når I politikere ud-
taler jer, så har I ikke fokus

på det her område. Hun si-
ger, at I snakker meget om
skoler og ældre, men der bli-
ver sjældent snakket om
handicappede. Hun tror, det
er fordi, at der ikke er stem-
mer i området. Hvad tænker
du om det?

– Det, synes jeg ikke, er
rigtigt. I budgettet er der og-
så afsat midler til at sikre
bedre adgangsforhold for
handicappede. Vi har kigget
bredt efter besparelser i

kommunens budget.
Det her er et at de meget få

steder, hvor I skærer én pro-
cent uden at pege på, hvad
der skal skæres væk. Hvor-
dan kan det være, at det lige
er på det her område?

– Vurderingen er, at på det
her området kunne det gå
med en besparelse på én
procent. Oprindeligt var der
faktisk lagt op til 2,6.

Interview: Venstres gruppeformand siger,
at der nu er skåret ned til smertegrænsen,
når det gælder handicappede og socialp-
sykiatri. 

Venstre om handicapbesparelser: Smertegrænsen er nået

Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

Peder Foldager (V) står på
mål for besparelsen på
handicapinstitutioner og
socialpsykiatri, men han
siger også, at smertegræn-
sen er nået. Foto: John Randeris

På mandagens pressemøde
valgte flere af de små partier
tydeligt at markere, at der
ikke havde været besparel-
ser på handicap og psykia-
tri, hvis de helt selv havde
kunnet bestemme.

– Det er et af de steder,
hvor det gør ondt på os, sag-
de Holger Grumme (R).

–Det er vi ikke stolte af, da
vi helst så ingen reduktion.
Men vi var med til at få den
ned på én procent, sagde Ar-
ne Callesen (EL).

Netop det samme argu-
ment havde Socialdemokra-
terne. 

– Er det en sejr at få bespa-
relsens ned på én procent?
Jeg synes bare, det var vores
mulighed for at få indflydel-
se, sagde gruppeformand
Kjeld Anker Espersen (S).

Borgmester Erik Buhl (V)
blev af JydskeVestkysten
spurgt om, hvorfor bespa-
relsen var nødvendig: 

– Vi er i virkelighedens
verden, og vi har en bund-
linje, svarede han. 

Små partier
ville helt
af med 
besparelsen
Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

Arne Callesen (EL) er ikke
stolt over besparelsen.

Arkivfoto: John Randeris

Kommunens handicapinsti-
tutioner, som hovedsageligt
hører til i Varde og Ølgod,
får tilsammen skåret bud-
getterne med cirka en mil-
lion kroner om året. Derud-
over skal specialpsykiatrien
spare 170.000 kroner. 

Det kommer efter, at der
sidste år blev sparet 2,4 mil-
lioner kroner om året på
specialområdet. 

Og nu er niveauet derne-
de, hvor det det virkelig får
en betydning for hjælpen til
de handicappede, mener
socialpædagogernes fælle-
stillidsrepræsentant, Mona
Køhlert.

– Man taler rigtig meget
om, at man sparer på fløde-
skummet. Men flødeskum-
met, synes jeg, er en fordrej-
ning. Det er ikke flødeskum,
at man får skabt nogle or-
dentlige relationer og net-
værk. Det er ærgerligt, hvis
det kun er de mest basale
behov, man efterhånden har
tid til, siger hun.

Hun mener, at der kom-
mer til at mangle tid til at

hjælpe udviklingshæmme-
de til at mestre eget liv og til
at kommunikere med han-
dicappede uden sprog.

Omlæg opgaverne
Peder Foldager, viceborg-
mester og gruppeformand
for Venstre er dog uenig i, at
det er konsekvensen.

– Så må man i institutio-
nerne omlægge nogle opga-
ver, så man stadig yder en

god og gedigen service. Det
er mit udgangspunkt.

Det her kommer efter en
besparelse på to procent sid-
ste år, og nu skærer I én pro-

cent yderligere. Tror du vir-
kelig, at der stadig er effekti-
viseringsmuligheder i de her
institutioner?

– Det tror jeg da på. 

Han gør opmærksom på,
at der var lagt op til endnu
større besparelser i forvalt-
ningens oplæg til mulige be-
sparelser.

Byråd skærer en 
mio. om året på hjælp
til handicappede
Nedskæring: Budgetforliget indeholder
en nedskæring på en million kroner om
året. Det betyder mindre hjælp til de han-
dicappede, mener fællestillidsrepræsen-
tant, mens viceborgmester tror på omlæg-
ninger. 

FA K TA

Grønthøster
■ Det kaldes grønthøster, når
det besluttes at spare en
procentdel af et budget uden
at pege på, hvad der skal
spares væk. Sådan rammer
grønthøsteren på handicap-
området og socialpsykiatrien:
■ Lunden skal spare 370.000
kroner.
■ Samstyrken skal spare
667.000 kroner.
■ Østbækhjemmet skal spare
60.000 kroner.
■ Socialpsykiatrien skal spare
170.000 kroner.

Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

Billedet er fra, da Samstyrken, det kommunale tilbud til udviklingshæmmede, åbnede
butik i Varde. Samstyrken skal nu spare 667.000 kroner om året. Foto: John Randeris
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ALSLEV: Det mærkes lige nu i Als-
lev, at politikerne i plan og teknik
det seneste år har skærpet krave-
ne til ejerne af bevaringsværdige
ejendomme. Her har menigheds-
rådet netop fået afslag på at rive
Alslev Præstegård ned med afsæt
i, at præstegården er meget beva-
ringsværdig. En præstegård fra
1887, som er særdeles hårdt ramt
af et skimmelsvampangreb, hvor-
for den ønskes revet ned og opført
som en kopi. 

Det samme ønske har land-
mandsparret, Anne og Stefan Niel-
sen, til Damsmark, som de købte
for tre år siden. De fik også nej til
en nedrivning af den arkitektoni-
ske perle fra 1880. På en skala fra 1
til 9 er den i kommunens SAVE-re-
gistrering vurderet til 2, hvor byg-

ninger mellem 1og 4 ikke uden vi-
dere må nedrives. 

– Jeg havde håbet, at vi kunne
ligge i læ af præstegården. Men så
fik de ikke lov til noget alligevel,

siger Stefan Nielsen.
Som med præstegården vil de

genopføre en kopi. Dog er Dams-
mark ikke ramt af skimmelsvamp.

Men burde I ikke have tænkt på

det, da I købte Damsmark?
– Vi købte Damsmark for jor-

dens skyld. Ikke for huset, siger
Stefan Nielsen.

Men afgørelsen kan ikke ankes,

og som præstegården laver kom-
munen nu en bevarende lokalplan
for Damsmark.

To nye Korskroer
Men han og hustruen er derhenne,
hvor de overvejer at lade Dams-
mark forfalde i stedet for at om-
danne det til familiens nye hjem.

– Vi lever fortsat i håbet om, at
politikerne kommer til fornuft, så
vi ikke får to nye Korskroer i Als-
lev, siger Stefan Nielsen

Korskro er hele egnens øjebæ og
er i total forfald.

Landmand er klar til
at lade perle forfalde
Bevaring: Landmands-
parret, Anne og Stefan
Nielsen, er på vej til at
opgive en renovering af
Damsmark. 

FA K TA

Damsmark
■ Stuehuset på Damsmark er opført
i 1880 af J.H. Hoffmann, der bosæt-
ter sig ved Damsmark i 1872. Hoff-
mann er bygmester og entreprenør
af Esbjerg Havn under C.F. Tietgen,
og han bygger i perioden op til 1880
stuehuset, der skiller sig meget ud i
forhold til andre bygninger i Vestjyl-
land. 
■ Stuehuset vurderes som meget
bevaringsværdig, hvorfor der lige nu
laves en bevarende lokalplan. 

Af Henrik Reintoft,
hre@jv.dk

Stefan Nielsen foran Damsmark, som han er klar til at lade forfalde. Arkivfoto: Henrik Reintoft


