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'Nu
må det være nok'
Ansatte og pårørende til handicappede i Landsbyen Sølund i
Skanderborg har fået nok af besparelser.

Thomas' bosted har
sparet 11 år i træk: 

Politikerne i Skanderborg Kommune har afsat milliarder, så der er plads til kommunens mange børn og ældre, men de glemmer de
handicappede, lyder kritikken fra blandt andre Leif Johannsen, der er far til Thomas Johannsen, som har boet i Landsbyen Sølund i seks
år.

LÆS OP ORDBOG TEKST

AF
Peter Friis Mikkelsen
Simon Heegaard Larsen I GÅR KL. 20:45

11 år i træk er der skåret i budgettet i Landsbyen Sølund i Skanderborg, hvor voksne
med psykiske og fysiske handicap bor og har deres dagligdag.

Grænsen er nået, og nu må det være nok, mener Leif Johannsen.

Hans voksne søn, Thomas Johannsen, har sin daglige gang på bostedet, der er det
største i landet af sin slags med mere end 200 handicappede fra 36 forskellige
kommuner i hele landet.

Thomas har boet der siden 2015, er multihandicappet og har brug for meget hjælp.

Hans far, som også sidder i bestyrelsen for Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund,
møder i stigende grad ansatte, der er ekstremt pressede i hverdagen.

- De har ikke den tid og ro til at tage sig af den enkelte handicappede, som man i højere
grad havde førhen, og det bliver mere vanskeligt at tage beboerne med ud på ture,
siger Leif Johannsen.

Kilde: Landsbyen Sølund

I landsbyen er der ansat omkring 700 medarbejdere, der bor cirka 232 beboere, og
hver beboer har sit eget værelse med tilhørende bad og toilet i mindre fælleshuse.

Der bor voksne handicappede med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk
funktionsniveau.

I dag anses Sølund for at være en landsby – et fællesskab med aktiviteter og samvær
for ligestillede mennesker.

Siden 2007 har Sølund hørt
under Skanderborg Kommune

Aarhus

Horsens

Sølund

Glemmer aftaler med pårørende

Ifølge Lis Kaastrup Jensen, chef for Sundhed Omsorg og Handicap i Skanderborg
Kommune, har der de sidste 11 år været besparelses- eller effektiviseringskrav hvert
eneste år på en til to procent.

Enten på baggrund af rammebesparelser, som er aftalt mellem kommunerne i Region
Midtjylland, eller effektiviseringskrav fra Skanderborg kommune.

Socialpædagog og tillidsrepræsentant i Landsbyen Sølund Helle Skriver mærker
besparelserne på egen krop, som går ud over både beboere og ansatte, oplever hun.

- Vi er så pressede, at vi eksempelvis glemmer aftaler med pårørende. Der er kun tid til
skal-opgaverne.

Beboere får et væsentligt dårligere tilbud. Det kan være, at de ikke kommer så meget
ud af huset og ikke får så meget én til én-kontakt, som er så vigtig for deres dagligdag,
forklarer hun.

- For de ansatte betyder det, at vi løber stærkere. Vi når de nødvendige ting, men de
gode ting for vores beboere, når vi ikke.

Ifølge Helle Skriver er der gennem årene kommet flere beboere til det samme antal
ansatte, og hun kalder den økonomiske prioritering af stedet for en "udsultning".

Det mener hun også kan aflæses i tallene for de ansattes sygefravær, som i gennemsnit
har ligget på lidt over syv procent om året de seneste år - samlet set for alle ansatte i
Landsbyen Sølund.

Lige nu arbejder institutionen på at få fraværet ned, oplyser ledelsen.

Helle Skriver har også selv sagt farvel til flere gode kollegaer, der, ifølge
tillidsrepræsentanten, er stoppet på stedet grundet stigende arbejdspres.

Kommunen skal også levere god service på mange andre områder som eksempelvis
børne- og ældreområdet. Derfor må politikerne nogle gange spare, hvor de kan. Kan du
forstå, at de er nødt til lave et økonomisk kompromis?

- Jeg kan godt forstå, at man har sparet på nogle ting. Eksempelvis vasker personalet i
dag beboernes tøj som en aktivitet sammen med dem. Førhen blev det vasket på et
vaskeri, som var dyrere, men samlet set har der været for mange besparelser, siger hun.

Leif Johannsens ønske til politikerne i Skanderborg er, at de dropper yderligere
besparelser og prioriterer området langt højere, så hans søn kan få en bedre hverdag.

- Der er udsigt til en rigtig dårlig fremtid, hvis man ikke får stoppet besparelserne, for så
kommer vi langt under det niveau, hvor man begår ubodelig skade, der ikke kan rettes
op, siger han.

Thomas tilbringer mange af sine weekender og ferier sammen med sin familie. (Foto: Foto: Privatfoto.)

'Vi har skåret for hårdt ind til benet'

Skanderborg Kommune overtog i sin tid Landsbyen Sølund fra det nedlagte Aarhus
Amt. I dag er der på begge fløje i byrådssalen enighed om, at man igen skal se på
bostedets økonomi.

Socialdemokrat og byrådsmedlem Karen Schack Lindemann indrømmer, at
besparelserne er gået for vidt.

- Jeg vil bede om, at det nye byråd og socialudvalg går i gang med at kigge på,
hvordan normeringen er, for min oplevelse er, at vi har fået skåret for hårdt ind til benet.
Vi skal gøre noget mere.

Venstres borgmesterkandidat, Jens Szabo, mener også, at besparelserne har nået en
grænse, og derfor skal det kommende byråd hæve budgettet.

- Det er vi nødt til. Hvis vi vil give personalet ordentlige arbejdsbetingelser og dermed
ordentlige forhold for beboerne, som jo er de svageste i samfundet, så er vi også nødt
til at give de nødvendige ressourcer, siger han.

Men Skanderborg Kommune kan ikke gøre det alene. De andre kommuner, der køber
pladser til deres borgere, bør også betale mere, end de gør nu, mener venstremanden.

- Der har været et massivt pres på, at taksterne skulle ned, og det mener jeg, vi ser
konsekvenserne af nu, siger Jens Szabo.

Start kandidattesten

Vælg kommune OK
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Her er fire argumenter for og imod

28. OKT KL. 13:54KOMMUNAL- OG REGIONALVALG

Blå partier vil have friplejehjem til Sønderborg:

'Hen i vejret og helt bizart'

28. OKT KL. 10:50KOMMUNAL- OG REGIONALVALG

Læger tager vagter som sygeplejersker til en
højere løn: 

I Vallensbæk får du 95.000
kroner for at hjemmepasse - andre steder får du
intet

26. OKT KL. 10:40KOMMUNAL- OG REGIONALVALG

Se danmarkskortet: 

KOMMUNAL- OG REGIONALVALG LIGE NU

Efter flere overfald i Hobro går
kvinder på gaden i protest mod
manglende gadelygter

I DAG KL. 11:38KOMMUNAL- OG REGIONALVALG

Kritikere vil
flå grøn førertrøje af Samsø

I DAG KL. 06:40KOMMUNAL- OG REGIONALVALG

Klima-fejde i Kattegat: Boliger eller bypark? Seniorer og
naturfolk kæmper om grønt
område i midtby

I GÅR KL. 20:45KOMMUNAL- OG REGIONALVALG

Sofie er 20 år, og Mads er 23. Ville
du stemme på dem, hvis du
kendte deres alder?

I GÅR KL. 10:50KOMMUNAL- OG REGIONALVALG

Har du styr på kom-
munalpolitik?

I GÅR KL. 10:41KOMMUNAL- OG REGIONALVALG

Tip en 13'er: 
Imens må

forældre aflevere børn i midlertidi-
ge barakker

I GÅR KL. 05:50KOMMUNAL- OG REGIONALVALG

Kommune renoverer rådhus for
over 100 millioner: 

ANDRE LÆSER

Rasmus blev landskendt for sit
'nærmest perverse' øgenavn - og det
forfølger ham stadig

I DAG KL. 11:40MIT LIV

'Så
kan man ikke være medlem'

I DAG KL. 06:40POLITIK

Vermund advarer partifæller om at
bringe rød borgmester til magten: 

De kalder os
racister

I DAG KL. 09:58POLITIK

Vermund skælder ud på 'Twitter-
segmentet' på årsmøde: Særligt udsatte borgere skal finde

et andet sted at bo

I GÅR KL. 21:32INDLAND

Opfølgende meddelelse om brand i
Pindstrup: 

'Det er en
heksejagt'

I DAG KL. 06:40INDLAND

Nye EU-regler kan tvinge tatovører til
at dreje nøglen om: 'Jeg

forstår ikke, hvad der er sket'

I GÅR KL. 10:42MUSIK

Ed Sheeran klar med nyt album efter
vild rekord i billetsalg i Danmark: 

TOPHISTORIER

Kritikere vil flå
grøn førertrøje af Samsø

I DAG KL. 06:40KOMMUNAL- OG REGIONALVALG

Klima-fejde i Kattegat: 

'Så kan man ikke være medlem'

I DAG KL. 06:40POLITIK

Vermund advarer partifæller om at
bringe rød borgmester til magten:

Prins Andrew vil have
søgsmål om 20 år gammelt
overgreb droppet

I DAG KL. 06:47SENESTE NYT

'Det er en
heksejagt'

I DAG KL. 06:40INDLAND

Nye EU-regler kan tvinge tatovører
til at dreje nøglen om: Jens følte sig farlig

ved lægen

I DAG KL. 06:51KROPPEN

Stigmatisering er stadig et problem
for hiv-smittede: 

Politikere
rystede over sag om svindel fra
fængsel

I GÅR KL. 20:45INDLAND

'Det her må bare ikke ske': 

'Jeg tvivler på, det er nok'

I GÅR KL. 18:27POLITIK

Regeringen genindfører kviktests:

Var der alligevel hjemmel til at
aflive alle mink?

I GÅR KL. 18:23POLITIK

Kort efter første afhøring landede
en potentiel bombe i minkkommis-
sion: 

Boliger eller bypark? Seniorer og
naturfolk kæmper om grønt område
i midtby

I GÅR KL. 20:45KOMMUNAL- OG REGIONALVALG
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