Udtalelse fra generalforsamlingen i Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland
Stop underbudgetteringen på det specialiserede socialområde
Budgetterne på det specialiserede socialområde er hårdt pressede. Pengene til
handicapområdet og hele det specialiserede socialområde er ikke fulgt med det
stigende antal mennesker, som har brug for hjælp og støtte. At budgetterne er
pressede skyldes, at kommunerne fortsætter med at underbudgettere området.
Socialpædagogerne i Midt- og Vestjylland kan konstatere, at otte ud af kredsens ni
kommuner i 2019 underbudgetterede med mellem 10 mio. kr. og 50. mio. kr. Det er
så store fejlskud, at kommunerne nu må lære af deres fejl. Gang på gang lægger
kommunerne et uholdbart budget for det kommende år. Når de så erfarer, at det ikke
holder, og der er underskud, genåbnes budgettet, og der gennemføres besparelser.
Det følgende år lægger man så et nyt overoptimistisk budget, der ligger under, hvad
det seneste regnskab viser.
Merforbruget i forhold til budgetterne skyldes ikke, at det flyder med mælk og
honning. Tværtimod har vi for længst overskredet smertegrænsen for anstændig
behandling af velfærdsamfundets svageste borgere.
De stramme budgetter og de pludselige opbremsninger umuliggør planlagte indsatser.
De ansatte rammes på deres faglighed og arbejdsmiljø, men først og fremmest går de
gentagne nedskæringer hårdt ud over nogle af de mest udsatte og svage borgere.
Hvis det skal ændres, kræver det et generelt kvalitetsløft, en langsigtet planlægning
og en tilstrækkelig finansiering af det specialiserede socialområde.
Den konstante underbudgettering i kommunerne gør, at kvaliteten på det sociale
område bliver dårligere og dårligere. Kommunerne er nødsaget til, at se dette i øjnene
og tage ansvar for egne handlinger. Økonomi og kvalitet hænger uløseligt sammen.
Politikerne har et ansvar for den måde, de mest sårbare mennesker i vores
samfund behandles på. Nu skal ansvarlige politikere prioritere området - at
undlade at prioritere er også et valg.
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