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Leif Johannesen sammen med sønnen Thomas, der bor i Landsbyen Sølund. Leif frygter for Thomas'
fremtid, og efterlyser en værdig finansieringsmodel for handicapområdet, hvor pengene kommer fra staten.
Privatfoto

Debat: Kommuners kræmmermentalitet
ødelægger Landsbyen Sølund
På Sølund bliver der færre og færre af de veluddannede varme hænder, fordi
kommunerne ikke vil betale for en ordentlig omsorg for de handicappede

Leif Johannsen 
far til Thomas 
hus 40 i Landsbyen Sølund 
og bestyrelsesmedlem i pårørendeforeningen Landsbyen Sølund 

Jeg har efterhånden skrevet flere artikler i Uge-Bladet om de urimelige kræmmermetoder, som
Landsbyen Sølund tvinges til at drives under.

År efter år kræves besparelser på Sølunds budget, som efterhånden nærmer sig 60 millioner
kroner - eller 20pct. - som Sølund mangler hvert år.

Som far til vores handicappede søn Thomas bliver man bare mere og mere indigneret over den
skamløse behandling og kyniske kassetænkning, som Region Midt og kommunerne udsætter
vores handicappede for.

Avislæsere har igennem det sidste halve år sikkert også læst om de horrible vilkår, som bosteder
og plejehjem drives under i Aarhus. Problemet er desværre, at Aarhus kommunes manglende
respekt for handicappede også rammer Sølund på pengepungen.

LÆS OGSÅ

Sølund er trukket i arbejdstøjet for at nedbringe sygefraværet

På Sølund bor kun 35 handicappede, som kommer fra Skanderborg Kommune. De øvrige
handicappede kommer fra andre kommuner. Heraf 90 handicappede fra Aarhus Kommune.

Aarhus eksporterer således sine egne handicappede, og får Sølund til at levere omsorgen, men
vil ikke betale prisen, som en god og værdig omsorg koster. Ofte er det også psykisk
handicappede, som kræver helt ekstraordinære personaleressourcer, men det er Sølunds
problem.

Taksten for en handicappet forhandles i KKR i Region Midt, hvor regionens 19 kommuner sætter
sig sammen og med Aarhus som bannerfører i noget, der kunne minde om et kræmmermarked,
blottet for en værdig empati og en omsorgsfuld tilværelse for vores handicappede.

Jeg har talt med flere politikere, som bekræfter det. Den ene fra Aarhus byråd. Bemærk, at hertil
kommer også statens årlige effektivitetskrav af samme størrelse.

Handicapområdet har desperat brug for en ny finansieringsmodel, hvor midlerne kommer fra
staten.

Den nuværende finansieringsmodel, som blev skabt i forbindelse med kommunalreformen i
2007, har igennem årene bevisligt spillet fallit.

LÆS OGSÅ

Fagforbund langer ud: Stop nu nedskæringerne på Sølund

Thomas har heldigvis boet 41 år hjemme hos os og nydt alle privilegier, og gør det stadig delvist.

Thomas bor nu på Sølund. Min kone og jeg er nu 70 år, så vi spørger os selv dagligt, hvor mange
år vi har tilbage til at bekæmpe politikernes forringelser på Sølund.

Skal vi virkelig frygte Aarhus-tilstande på Sølund? Politikere og det ganske land har fornyligt
brugt meget energi på at forarges over krænkelser og me-too hysteriet.

Selv i den politiske verden er der varme hænder, omend nogen desværre forvilder sig de forkerte
steder hen. Jo vi forarges allesammen.

Vores handicappede efterlyser også rigtig mange varme hænder, men de sidder på de
veluddannede ansatte, og dem bliver der færre og færre af hver dag.

Men den styggeste krænkelse er at blive ignoreret og føle sig glemt.

Det gør de handicappede og vi pårørende.

Det burde selv en politiker indse. Måske først, hvis man ikke skulle blive genvalgt ved KV21.

LÆS OGSÅ

Kageregn over Sølund forsøder livet i landsbyen
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Bevar nostalgien – fæld dit eget juletræ
Der er én ting de fleste danskere kan blive enige om: Kun et ægte
grantræ med pynt kan give den rette julestemning. Udvalget af
juletræer er stort, og for flere af os er det mere stress end fornøjelse
at finde et træ til julen på den lokale planteskole. Derimod kan det
være rigtig hyggeligt at fælde et særlig smukt træ selv og
transportere det hjem.

ANNONCE

SPWN eSport – ikke bare en netcafé
Du har helt sikkert en forestilling om, hvad en netcafé er. Dine
tanker ledes måske hen i retning af noget lettere snusket, og som
man ikke rigtig ved, om man har lyst til at gå ind på. Det skal du
glemme nu. For SPWN eSport er meget mere – det er et gaming-
center, hvor man kan komme og spille, når man har lyst. Der er
holdtræning, turneringer og mulighed for at arrangere events.

ANNONCE

Kenjan: Et eldorado for hundeelskere
Halsbånd, liner, seler, hundefoder og hundeguffer, hundesenge,
skåle, hundetegn, legetøj, figurant-effekter og meget mere - hos
Kenjan finder du alt til menneskets bedste ven, og alt i praktisk
beklædning til dig selv.
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FORSIDEN NETOP NU

Se flere

Aarhus eksporterer således sine egne handicappede, og får
Sølund til at levere omsorgen, men vil ikke betale prisen, som
en god og værdig omsorg koster.

❝

Men den styggeste krænkelse er at blive ignoreret og føle sig
glemt. Det gør de handicappede og vi pårørende. Det burde
selv en politiker indse.
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Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver dag
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Familieprojekt:
Butikken for de
voksne slikmunde

En spirende oase af
fortryllende
buketter og smukke
grønne planter

Arkitekten vil sætte
fokus på
hjemmearbejdspladser

'Det er ikke sådan,
vi gør her til lands'

* Se vilkår på g4s.dk

Der sker mange indbrud i 
juledagene. Få alarm nu

Tyv løb med smykker og parfume Debat: Nyt jobcenter er vigtigste brik på
arbejdsmarkedet

Soelmark udstiller i København Øv: Vaskehalskoncerter på Sølund
aflyst

Udvalg går ikke i brechen for
Munkekroen

Hæderspris til Book Lab
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Katastrofal fejl
sendte 32-årig i
døden

Her er de nye
restriktioner: Svær
jul venter

Omrejsende
kriminelle
plyndrede mad og
vin for millioner:
Anholdt på fersk
gerning

Restauranter og
barer lukker og
skolebørn sendes
hjem

Katastrofal fejl
sendte 32-årig i
døden

Omrejsende
kriminelle
plyndrede mad og
vin for millioner:
Anholdt på fersk
gerning

Slår alarm: Venter
4000 daglige
smittetilfælde inden
jul

Koreanerne
forsøger sig med
vildt SUV-design

Ild i kompressor Knuste rude og brød ind på skole

Debat: Kommuners kræmmermentalitet
ødelægger Landsbyen Sølund

Assels-bog med på flot liste

Kameraer og computere stjålet på
Stjærskolen

Juletræsrov: Ny tradition i Herskind

Ny råstofplan:Støv, støj og tung trafik
bekymrer

Det bli’r jul i år!

Bevar nostalgien – fæld
dit eget juletræ

SPWN eSport – ikke bare
en netcafé

Kenjan: Et eldorado for
hundeelskere

Den stærkeste Golf nogensinde
golf Overliggeren løftes konstant i
muskelbilernes...

Danskerne ved for lidt om bilens
sikkerhedsudstyr
sikkerhed Vejbaneassistent, adaptiv
fartpilot, advarsel...

Audis nyeste vil være en
firehjulstrækker i festtøj
audi Audi bliver nu for alvor en del af
de bilproducenter,...

MEST LÆSTE

Skabte skræk og rædsel i mørket: Mand i bar
overkrop ringede på døre og lavede
karatebevægelser

Tæt på at gå helt galt: 21-årig spøgelsesbilist
snittede modkørende bil på motorvej

Livsfarlig kørsel: Spøgelsesbilist anholdt på
Østjyske Motorvej

Familieprojekt: Butikken for de voksne
slikmunde

Skanderborg pigekor spreder lys i mørket

Gudenåskolen efterlyser julegaver til sin
julehjælp

Rekreativt åndehul skal fremtidssikres
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Tyv løb med smykker og parfume

Debat: Nyt jobcenter er vigtigste brik på
arbejdsmarkedet

Soelmark udstiller i København

Øv: Vaskehalskoncerter på Sølund aflyst
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karatebevægelser

Tæt på at gå helt galt: 21-årig spøgelsesbilist
snittede modkørende bil på motorvej
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Østjyske Motorvej
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Skanderborg pigekor spreder lys i mørket
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Rekreativt åndehul skal fremtidssikres

Mange ældre føler sig ensomme
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Tyv løb med smykker og parfume

Ild i kompressor

Knuste rude og brød ind på skole

Kameraer og computere stjålet på Stjærskolen

Skabte skræk og rædsel i mørket: Mand i bar
overkrop ringede på døre og lavede
karatebevægelser

Livsfarlig kørsel: Spøgelsesbilist anholdt på
Østjyske Motorvej

Tæt på at gå helt galt: 21-årig spøgelsesbilist
snittede modkørende bil på motorvej

Mand sigtet efter påsat brand i Skanderborg

POLITIKEN SENESTE NYT

Isabella Arendt stiller op i København i stedet for
Østjylland

Microsoft investerer milliarder i tre danske
datacentre

Uddannelseanalyse: Corona-fanden tager de
bageste i uddannelseskapløbet

EM-gæster coronasjusker: »Vi gør det ikke. Så
meget kan jeg sige. Og jeg håber bare, at det
stopper«

Her er de nyeste tal for coronavirus i Danmark

»Frygten er, hvad der kommer til at ske på den
anden side af nytår«

Familien undskylder for populær forfatters
antisemitisme

Brostrøm sender »kraftig anbefaling« til
kommunekrydsere

EKSTRA BLADET SENESTE NYT

Mettes hovsa-løsning: Reagerer for sent

Dansk skæbneaften: Her er mulighederne

50 i kø: Her drukner de i pakker

Sælger ALT for milliard-beløb

Ikea skrotter kataloget

Frustreret barejer: - Vi har virkelig gjort alt

Debriefing fra Sakhir: Detaljen, Haas-bossen fortier

DIF: Restriktioner har fysiske og mentale
konsekvenser

JYLLANDS POSTEN SENESTE NYT

Solskjær må undvære angribere i gruppefinale

Radikale fastholder alliance om CO2-afgift med V
og K

Hæder til arkitektur i Aarhus

Derfor vil Microsoft ikke afsløre den endelige
placering af nye datacentre

»Vi går en hård tid i møde«: Mette Frederiksen
havde endnu en advarsel med til pressemøde

Isabella Arendt stiller op i København i stedet for
Østjylland

Ungarns interesse for russisk vaccine er et
problem for EU

Cafeejer om nedlukning: »Vi føler ikke, at vi er
arnested for smitte«
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Det kan blive dyrt uden
privat
ansvarsforsikring.

Skanderborg pigekor
spreder lys i mørket

Nybyg i 2020? Få idéer
til optimering af hver
kvadratmeter

Det bli’r jul i år!
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Gør som Lone Hertz,
bliv kørt til
rygspecialisten med
Falck
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