
Pårørendeforeningen

Landsbyen Sølund


Sølund, den 30. oktober 2019


Sølund’s beboere før alt andet! 

Allerførst ønsker vi held og lykke til Lone Bahnsen Rodt med hendes nye job som chef for 
handicapafdelingen i Horsens Kommune den 1. november. 


Lone slutter sit nyheds- og afskedsbrev for oktober med ordene:


“Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har opfordret fagchefen for området samt det 
overordnede ledelsesteam til, at benytte lejligheden til at effektuere en del af den samlede 
besparelse på i alt 4% frem til 2023, ved at se på en intern reorganisering af den overordnede 
ledelse og dermed en nedjustering af overordnede ledere.”


Vi havde ellers på det seneste møde med Landsbylederen netop spurgt, om alle sten var blevet 
vendt, så der ikke betales unødvendige omkostninger på Sølund, medens vores beboere hvert år 
lænses for 3,5 mio. kroner. 


Med mindre, der sker ændringer i det 4 årige besparelseskrav til Sølund på 1% pr. år fra 
køberkommuner og statens effektiviseringsbidrag, skal der fortsat skæres ca. 3,5 mio. kroner 
hvert år i de resterende 3 år; i 2020, 2021 og 2022. Altså 10,5 mio. kroner yderligere. 


Pårørendeforeningen har igennem kontakter og debatindlæg igennem det sidste 1/2 år gjort 
byrådsmedlemmer og folketingspolitikere opmærksom på de årelange og ødelæggende 
sparekrav, og ikke mindst den helt urimelige praksis, som foregår i Kommunernes Landsforening 
(KKL), hvor køberkommuner (Aarhus, Vejle, Horsens, Favrskov, Odder og andre kommuner) 
kræver lavere betaling for deres beboeres ophold på Sølund. 


Køberkommunerne vil simpelthen ikke betale den pris, det koster, at deres beboere får en god og 
faglig omsorg på Sølund. Det er usympatisk at tvinge Sølund til at vælge mellem en lav betaling 
og tomme pladser. 


Vi har også argumenteret for, at Skanderborg Kommune snart får påbegyndt en lang række 
besparelser på Fælleden og i andre kommunale institutioner, som dele af byrådet allerede selv har 
indset, er muligt. 


Vi vil derfor også opfordre til, at Landsbyen Sølund selv gennemfører kritiske vurderinger af 
relevans og lønsomhed (i forhold til vores beboere) på alle lederniveauer. Det samme bør ske i 
forhold til alle opgaver og rutiner overalt på Sølund, så der skabes sikkerhed for, at alle ressourcer 
har effektivt sigte på vores beboeres velfærd, og enhver omkostningskrone fremover betales i 
vished om, at de afholdes til gavn for vores beboeres omsorg og velfærd. 


Det må være en rimelig forventning, at besparelser på vores beboeres omsorg først sker, når alle 
omkostninger på Sølund, som ikke gavner vores beboeres daglige velfærd, trivsel og udvikling, er 
fjernet. 


Skanderborg Kommune erklærer ofte, at Landsbyen Sølund fortsat skal være et fyrtårn blandt 
bosteder, men det må da være på betingelse af, at energien til det fyrtårn kommer fra personalets 
varme hænder på Sølund, og den energi er man i fuld gang med at kortslutte. Hvis ikke fyrtårnet 
skal lyse for vores beboere, hvem så?


Vi er som Pårørendeforening bekymrede for, hvad de nærmeste år vil bringe af nedskæringer, som 
vil ramme vores beboere og vores fagligt dygtige personale i boenhederne, men vi er fast 
besluttede på, at fortsætte med at råbe vores byrådspolitikere og folketingspolitikere op om de 



urimelige besparelser, Sølund igennem mange år er blevet ramt af, og som desværre vil fortsætte. 
Det er ikke kun ødelæggende, men også særdeles usympatisk. 


Vi vil derfor opfordre den nye landsbyleder og Skanderborg Kommune til at vise en helt 
anderledes imødekommende villighed til samarbejde med Pårørendeforeningen om Sølund’s 
rammer og udvikling til gavn for vores beboere. 


Husk, at Sølund’s beboere kommer før alt andet!


Med venlig hilsen


Bestyrelsen 
Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund


