Vi er godt i gang med 2019 og valgkampen er i gang. Der kommer udspil fra højre og venstre
og linjerne trækkes langsomt op.
Regeringen er kommet med at forslag om en omfattende sundhedsreform, som sigter mod at
nedlægge regionerne og etablere sundhedsfællesskaber i stedet. Region Hovedstaden driver i
dag 19 specialiserede sociale tilbud og vores fremtid er igen uvis. I reformforslaget skal de
regionale sociale tilbud overtages af kommunerne, på samme vis som ved kommunalreformen.
Det er meget bekymrende, da kommunerne siden Kommunalreformen i 2017, har haft
muligheden for at hjemtage de regionale tilbud. De har ikke været interesserede, af rigtig
mange gode grunde. De fleste regionale sociale tilbud er højt specialiserede og har et
optageområde der rækker langt ud over den enkelte kommune. Vi leverer specialiserede
(dyrere!) tilbud til borgere, som supplerer kommunernes generelle tilbud. Den viden og de
kompetencer vi udvikler på de specialiserede tilbud er der brug for. Vi frygter yderligere
videnstab ved hjemtagelse til kommunerne, som vi så det ske ved kommunalreformen.
Personligt holder jeg vejret og håber at der findes en anden løsning.
Pensionsalderen er sat på dagsordenen. Ret relevant for de fleste. Man skal ikke blive slidt af
at gå på arbejde lyder det så flot fra alle sider –og det kan vi da kun være enige om. Men det
bliver man på de pædagogiske arbejdspladser. Man bliver både fysisk og psykisk slidt, ikke
mindst fordi kravene og kompleksiteten er kraftigt øget, samtidig med løbende reduktioner af
budgetterne. Der er mange der har svært ved at se sig selv som 70 årige i pædagogfaget, om
det er i småbørnsområdet, på handicapområdet eller i social psykiatrien. Måske er vi nogle få
ledere der kan holde til det, men spørgsmålet er om vi bør!
Der skal findes muligheder for at man kan trække sig fra arbejdsmarkedet før man er blevet
syg og nedslidt. Vi følger kampen og håber at der er også fremover er plads til mennesker og
velfærd.
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