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Chokmelding: Forudser underskud
på 143 mio. kr. på handicapområdet
Medlemmer af Social & Arbejdsmarkedsudvalget sidder rystede tilbage efter en analyse af
voksenhandicap- og voksenstøtteområdet. Voldsomme besparelser i vente.
For de socialt udsatte beboere
på Gl. Vardevej vil en lukning af
støttetilbuddet Morgenrøden
betyde langt dårligere
sundhedstilstand. Arkivfoto:
Holger Madsen
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EsbjErg kommunE: 143 millioner kroner i minus i 2021 eller en hestekur, der udløser
serviceforringelser og afskedigelser af 55 kommunale
medarbejdere.
Det er ikke for meget sagt,
at medlemmerne af Social
& Arbejdsmarkedsudvalget
sad tilbage med en følelse af
chok, da udvalget på sit seneste møde fik ren besked om
økonomien på det såkaldte
voksenstøtteområde.
For godt seks uger siden
kunne JydskeVestkysten fortælle, at området for voksenhandicappede sad tilbage
med et underskud på netto
cirka 10 millioner kroner for
2016, efter at andre områder,
der var i plus, havde bidraget
med godt 13 millioner kroner. Det udløste bestilling af
en budgetanalyse, der nu dokumenterer, at det trods alt
beskedne underskud ikke er
en enlig svale, men bare vil
vokse de kommende fem år
til monstrøse 143 millioner
kroner.
På udvalgsmødet fik politikerne forelagt en femårig

genopretningsplan, der tog
vejret fra flere af medlemmerne.

uspiselig plan

Den indeholder blandt andet lukning af Morgenrøden - et samværs- og aktivitetstilbud på Gl. Vardevej,
lukning af Refugiet - et værested og botilbud for aktive
misbrugere med psykiatriske diagnoser, en reduktion
af Kraftcentret - et tilbud til
borgere med senhjerneskade, psykosociale problemer,
udviklingshæmning og misbrug. Forslaget indeholder

også lukning af Kraftcentret
i Ribe og Bramming og halvering af Kraftcentret i Esbjerg, herunder lukning af
caféen i Finsensgade. Derudover foreslås det at reducere
antallet af botilbudspladser,
som der er for mange af, efter at andre kommuner ikke
længere køber pladser i Esbjerg til deres borgere, men
holder dem hjemme.
Ifølge formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten), er genopretningsplanen på lange stræk helt uspiselig. Sagen er sendt i byråds-

grupperne til drøftelse og er
dermed ikke endeligt behandlet i udvalget. Under alle omstændigheder vil de 84
millioner kroner ud af de 143
millioner, der skal findes i varige besparelser, bliver oversendt til budgetforhandlingerne:

ulykkerne

- Vi har vidst i et stykke tid, at
vi ikke solgte botilbudspladser til andre kommuner, fordi kommunerne holder deres borgere hjemme. Jeg har
ikke noget problem med at
nedlægge de pladser, når de
alligevel ikke kan bruges af
vore egne borgere - et tilbud
skal jo passe til den enkelte.
Men resten - nedlæggelse af
Morgenrøden, Refugiet og så
videre - det kan vi i min optik
simpelthen ikke, siger Hen-
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En rapport fra Konsulenthuset Marselisborg, der blev bestilt
for at få afdækket, om Esbjerg Kommune bruger for mange
penge på voksenhandicapområdet sammenlignet med andre kommuner, der har samme type borgere som Esbjerg,
konkluderer, at udgifterne til socialområdet per indbygger i
Esbjerg Kommune er højere end andre kommuner, men det
skyldes i al sin enkelthed, at borgerne i Esbjerg Kommune
er mere socialt belastede.
For at nå varige besparelser på 84 millioner kroner ud
af det underskud på 143 mio. kr., det vil ende med i 2021,
foreslås det at lukke Morgenrøden (4,1 mio. kr.), lukke
Refugiet (11,3 mio. kr.), reduktion af Kraftcentret (34,6 mio.
kr.) og lukning af botilbudspladser (34 mio. kr.). Alt i alt
vil det akkumuleret i perioden fra 2018 til 2021 reducere
omkostningerne samlet set med 84 mio. kr.

rik Vallø.
I forslaget til genopretningsplanen opridser forvaltningen da også alskens ulykker,
der i givet fald vil følge i kølvandet på lukningerne. I forhold til Morgenrøden skriver
man: "Ved lukning af tilbuddet må det formodes, at den
generelle sundhedstilstand
hos de berørte borgere vil
blive forringet, herunder risiko for stigning i tuberkulose og væggelus. Samtidig vil
området sandsynligvis kom-

me til at se ud som i gamle
dage med affald, gamle møbler etc., der står på Gl. Vardevej".
Og om lukning af Refugiet, hvis målgruppe er aktive
misbrugere med psykiatrisk
diagnose og udadreagerende adfærd: "Konsekvenser
ved at lukke Refugiet vil være øget risiko for hjemløshed,
stigende kriminalitet, flere
indlæggelser i psykiatrien og
generel dårligere sundhed
for målgruppen".

Lukninger og afskedigelser truer i genopretningsplan
Der er lagt op til voldsomme serviceforringelser for de allersvageste borgere og nedskæring på 55 årsværk, hvis
forvaltningens forslag til genopretning af økonomien på Borger & Arbejdsmarkeds-området vedtages politisk.
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EsbjErg kommunE: Vedtages
den genopretningsplan, som
Borger & Arbejdsmarkedforvaltningen har fremlagt
for politikerne, vil det betyde alvorlige serviceforringelser og farvel til 55 kommunale årsværk på væresteder og i
botilbud.
Det fremgår af et notat,
hvori forvaltningen oplister
konsekvenserne ved planen,
der i 2018 skal reducere omkostningerne på voksenstøtte/voksenhandicapområdet
med 16,2 millioner kroner,
og 22,6 millioner kroner de
tre næstfølgende år. Lukningen af Morgenrøden vil betyde afskedigelser af to medarbejdere, lukning af Refugiet af giver en besparelse
på 14 årsværk, reduktion af

Kraftcentret i Esbjerg og lukning af Kraftcentret i Ribe og
Bramming en reduktion på
19 årsværk. Dertil kommer
lukning af mellem 24 og 27
botilbudspladser, hvilket
udløser en besparelse på 18
årsværk, ligesom en omlægning af driften til gruppetilbud på voksenstøtte og misbrugsområdet vil udløse en
besparelse på to årsværk.

sovet i timen

Enhedslistens Sarah Nørris,
der ikke selv sidder i Social
& Arbejdsmarkedsudvalget,
men har set sagen, efter at
den er oversendt til byrådsgrupperne, er dybt rystet
over både de økonomiske
udsigter og forvaltningens
forslag til genopretningsplan:- Jeg fatter simpelthen
ikke, hvordan det kan være
kørt sådan af sporet. Der er
nogle, der må have sovet i timen. Jeg har talt med andre

politikere i rød blok, og det
er mit klare indtryk, at de er
ligeså meget i chok, som jeg
er, siger Sarah Nørris, hvis
parti er blevet inviteret med
til dette års budgetforhand-

linger, efter at være blevet
udelukket sidste år.
Det er Sarah Nørris glad
for, men ligesom Borgerlisten gør hun klart, at Enhedslisten ikke på nogen må-
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de kan være med til de voldsomme beskæringer, der er
lagt op til i genopretningsplanen:
- Der er skåret så meget
på netop de allersvageste i

de andre budgetlægninger,
og det her er helt vildt. Man
kommer ikke udenom at tilføre området midler, siger
hun.
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