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Skive dropper besparelse
på rengøring hos ældre
Af Bodil Emtkjær
boe@skivefolkeblad.dk

Nedskæringer har gang på
gang været på dagsordenen
i Skive Kommune.
Nu ser det for en gangs
skyld ud til, at det ikke bliver nødvendigt at foretage
nye, ubehagelige indgreb i
forbindelse med budgetlægningen for 2012.
Der var ellers lagt op til
at skrue ned for hjælpen til
rengøring hos kommunens
pensionister.
Forslag om at gå fra hjælp
hver fjortende dag til hver
tredje uge er med i et såkaldt
beredskabskatalog, som alle
udvalg har udarbejdet. Ka-

taloget indeholder forslag,
der kan give en besparelse
på én procent af det samlede budget på ældreområdet,
og udvalget havde modeller
klar, hvor der kunne spares
fra to millioner til knap 2,6
millioner kroner.
Forslaget om mindre rengøring er blevet mødt med
advarsler fra alle, der har
haft det til udtalelse.
Det er sket med henvisning til blandt andet fare
for, at svage borgere ville pådrage sig infektioner,
hvis deres badeværelse og
køkken så sjældent bliver
gjort rent.
Siden beredskabskataloget fra social- og ældreud-

valget blev udarbejdet og
sendt i høring, er der gjort
status over udvalgets udgifter til ældreområdet i indeværende år, og man kan nu
se, at der ikke bliver brugt
nær så mange penge, som
der er budgetteret.
Overskud indgår
som beredskab
Faktisk ser der ud til at
blive et overskud på omkring fem millioner kroner.
Og da budgetoplægget for
2012 har udgangspunkt i de
driftsudgifter, man ventede
i år, går man ud fra, at der
også næste år bliver et mindre forbrug på omkring fem
millioner.

Derfor har social- og ældreudvalget indstillet, at
disse penge indgår som beredskabet, hvis det bliver
nødvendigt at spare udover
de 0,5 procent, som alle udvalg i kommunen allerede
har reduceret deres budgetforslag med.
Næstformand i socialog ældreudvalget, Frede
Frandsen (S), Hem, understreger, at der er tale om en
indstilling, som skal drøftes,
når byrådet først i september har budgetseminar.
- Jeg kan ikke lægge hovedet på blokken og garantere, at det bliver sådan. Der
kan jo komme andre spændende forslag, når vi holder

seminar, lyder det fra Frede
Frandsen.
At kommunens udgifter
til ældre i år er mindre end
budgetteret, forklarer social- og arbejdsmarkedsdirektør Inglev Jensen blandt
andet med, at nogle meget
store udgifter til enkelte
borgere, som havde behov
for omfattende og dyr pleje,
er ophørt.
- Der er også blevet færre udgifter til hjælpemidler, blandt andet handicapbiler. Timer til hjemmepleje
er også gået lidt ned, måske
er der øget tilbageholdenhed
hos borgere, så de søger om
mindre hjælp, lyder det fra
direktøren.

Personale
frygter
at sindslidende
svigtes
Af Bodil Emtkjær
boe@skivefolkeblad.dk

Måske bliver støtte i form af
besøg, hjælp med medicin,
samtaler og ledsagelse taget fra en gruppe af borgere,
som er knyttet til socialvæsenet i Skive Kommune.
Socialforvaltningen har
udarbejdet et spareforslag
til næste års budget, som
kan give en reduktion i udgifterne på 2,5 millioner kroner ved at fjerne støtten til
en gruppe borgere, der har
fra én til to timers ugentlig
kontakt til en medarbejder.
Støtten består i på forskellig måde at hjælpe blandt
andre sindslidende.
Det er især borgere under
psykiatrien, der er kig på.
Forslaget om at fjerne støtten står i et beredskabskatalog, social- og ældreudvalget
har udarbejdet i tilfælde af,
at byrådets budgetlægning
for 2012 viser, at det er nødvendigt at spare mere end
de 0,5 procent, der allerede
er taget af budgettet på alle
områder, som udvalget har
ansvaret for.
Nu modtager i alt 318 borgere, som ikke bor et sted,

hvor der er personale hele
døgnet, en form for støtte.
Heraf er 151 kategoriseret
som bedre fungerende.
BETÆNKELIGE
Kommunen har opdelt
disse borgere i mange kategorier, og de 151 er dem,
der ifølge kommunen har
mindst brug for støtte.
Hvis det besluttes at fjerne støtten, skal der ske en
vurdering af hver enkelts
behov.
Det er tanken, at personerne så selv skal sørge for
at komme på væresteder, til
behandling og få en hverdag
til at fungere. Måske kan der
blive tale om, at nogle får tilbud om hjemmehjælp.
- Der er tale om de bedst
fungerende af de handicappede - blandt andet borgere,
der er knyttet til Ådalen, oplyser direktør for social- og
arbejdsmarkedsforvaltningen, Inglev Jensen.
Spareforslaget er netop
drøftet på et møde i socialog ældreudvalget, og der var
ifølge direktøren »ikke politisk begejstring for forslaget«.
Det samme siger næstfor-

Denne tidligere villa ved Frederiksdals Allé i Skive danner ramme om det psykiatriske
center Ådalen, hvor man hjælper borgere med almene psykiatriske lidelser.

Arkivfoto: Steen Don
manden i udvalget, Frede
Frandsen, Hem.
- Vi skal fremsætte et forslag, hvor der kan spares én
procent, og det blev en reduktion i støtten, men der
var ingen, der var begejstret.
FARLIGE
Frede Frandsen påpeger,
at der er tale om et beredskab, og man ikke endnu
ved, om det bliver nødvendigt at spare den ekstra procent.
Ifølge de medarbejdere,
som i dagligdagen yder støt-

ten til sindslidende knyttet
til Ådalen, kan det få meget
alvorlige konsekvenser, hvis
disse borgere overlades til
sig selv.
Medarbejderne frygter, at
de bliver mere psykotiske,
depressive og angste.
I et høringssvar til kommunen anføres det, at disse
borgere har brug for specialpsykiatriens hjælp blandt
andet til at fastholdes i deres medicinske behandling
og have ledsagelse, når de
skal tale med behandlersystemet. Der er også brug
for at tale med dem for at

forebygge, at deres paranoide forestillinger udvikler
sig. Og de skal have påmindelser om og støtte til at få
sund kost.
Hvis de ikke bliver støttet,
mener medarbejderne i Ådalen, at der er risiko for, at de
bliver farlige for sig selv og
deres omgivelser. At de begynder på selvmedicinering
med medicin, stoffer og alkohol. Hvis der kommer et sådant misbrug, eller den syge
undlader at tage sin medicin, kan det føre til flere indlæggelser, lyder det fra personalet.

NYE RØR PÅVIRKER TRAFIKKEN • Højslev - Nr. Søby fjernvarme er ved at udskifte 100
meter varmerør mellem værket i Højslev og Nr. Søby. Det betyder, at der er gravet op,
og at trafikken ad Viborgvej er generet. Højslev - Nr. Søby Fjernvarme forventer, arbejdet er slut i næste uge. 
Foto: Casper Jacobsen

Tricktyve
i Kvickly
Lokalpolitiet i Skive efterlyser nu vidner, der
har observeret noget i
forbindelse med et tricktyveri, hvor en ældre
kvinde torsdag sidst på
eftermiddagen blev bestjålet i Kvickly i Skive.
- Hvis der er nogen,
der har bemærket noget
i forbindelse med episoden, vil vi meget gerne
høre fra dem, siger vicepolitikommissær Henrik Høgh-Poulsen.
- Den ældre kvinde
blev distraheret ved,
at en ung kvinde, tynd
og med langt, lyst hår,
formentlig østeuropæer, snakkede til hende.
Samtidig kom to mænd
hen til dem, og det er
formentlig en af de to
mænd, der har stjålet
den ældre kvindes pung,
siger Henrik Høgh-Poulsen, som oplyser, at politiet nu også skal til at se
overvågningsbillederne
fra forretninger igennem for at se, om det giver noget.
Tricktyveriet fandt
sted torsdag klokken
17.20.

Fyringsolie
stjålet
Lokalpolitiet i Skive har
modtaget en anmeldelse
om, at der fra tirsdag til
onsdag er stjålet 380 liter fyringsolie fra en
adresse på Guldkysten
i Thorum, oplyser vicepolitikommissær Henrik Høgh-Poulsen.
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Guld og sølv købes
Gamle smykker m.m.,
gerne defekte, købes.
Stor pris ved køb af
andre varer.
ØSTERGAARD
URE-GULD
Nørregade 14, 7800 Skive
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Vi med hund kan mødes på søndag
til Hundeskolers dag den 21/8
Lillerisvej 18, Fredsø, tlf. 97 72 33 36
Kom og mød mange hunde-fagfolk

Kl. 13.00 Burger fra Oles grill til kunder.
Efterfulgt af kaffe og sødt brød.
s &ELT 3G Hunden søger noget skjult/tabt.
s +ONKURRENCER
Kåring af sødeste og grimmeste hund i ringen.
Gæt en hunderace på banen.

Bådflygtninge skræmmer på Skive Havn
Kontrasten er knivskarp og den er synlig på lang afstand.
Et tætpakket flytgningeskib med 70 flygtninge

til deres eget »Arbejdsdokument C« fra 2005, hvor man
henviste til anbefalinger fra
det norske Kveseth-udvalg
om, at transporten var det
mest kritiske og at en maksimal transportafstand bør
ligge på 25-30 km?«
»Når størrelsen af stråledoser ved en ulykkesfri transport og ulykkessandsynligheden erkendes
at være proportional med
transportafstanden - og
transportafstanden i forbindelse med lokalitet 5 (nær
Risø) vil blive flere hundrede gange mindre end for
nogle af de 6 lokaliteter, der
er udvalgt til nærmere undersøgelser - vil ministeren
da oplyse, hvorfor lokalitet 5
(nær Risø) ikke er blandt de
udvalgte områder til nærmere undersøgelse?«
Endelig har Steen Gade
bedt Bertel Haarder oplyse, hvordan han vil sikre,
at transportafstanden inddrages som medafgørende
faktor i processen hen imod
valg af den endelige placering af et slutdepot.

2ALLY en sport hvor opgaven står på et skilt.
,YDIGHED hund følger fører.
!PPORTERING OG 6ANDAPPORTERING
!GILITY bane vises af DCH Nykøbing
Mulighed for at PRVE !GILITY + vejledning
&ORSKELLIGE STANDE UNDER TAG
alt om hund er velkommen, f.eks. hundemassage,
rigtig hundemad, Eukanuba og HIKE kommer
s 3POR hvor der først bliver slæbt vildt på.
s 2INGTRNING Viser /øver klar til udstilling.

M/S Antons og de 70 bådflygtninges tur gennem de danske farvande er et led i Udenrigsministeriets og Danidas
kampagne for FN’s 2015-mål - og er blevet til på initiativ
af Landsforeningen Levende Hav.
Projektet er primært finansieret gennem Udenrigsministeriet og Danida, mens besøget i Skive er støttet
af Skive Kommune med 19.000 kroner, som kultur- og
fritidsudvalget netop har bevilget.
FN’s 2015-mål sigter efter at:
1. Bekæmpe ekstrem fattigdom og sult
2. Sikre grundskoleuddannelse for alle
3. Fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder
4. Mindske spædbarns- og børnedødeligheden
5. Mindske mødredødeligheden
6. Standse udbredelsen af HIV/Aids og malaria
7. Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling
8. Opbygge et globalt partnerskab for udvikling

indpakket i tæpper ligger
fortøjret blandt de mange,
strømlinede både, som ejerne sejler i af lyst. Ikke for at
flygte.
I disse dage er flygtningeskibet M/S Anton på besøg i
lystbådehavnen i Skive.
Om bord er ikke rigtige
mennesker, men meget livagtige og udtryksfulde bronzeskulpturer, der er skabt
af billedhuggeren Jens Galschiøtt. Og med værdighed i
blikkene, der skuer ud over
fremtiden, aner man nok
fortvivlelsen, men mest af
alt ukueligheden hos dem.
Og skipper Knud Andersen på M/S Anton modtager
sine besøgende med en skipperhistorie, som han straks
betegner som »usand«. Men
den er med til at sætte scenen:
- Under en sejlads i Nordsøen kom vi på M/S Anton
om ved et synkende flygtningeskib. Det lykkedes os
at bjærge de 70 af flygtnin-

Hvor stor er ulykkes- og
strålerisikoen ved at transportere atomaffald fra Risø
til et depot et andet sted i
landet? Det har folketingsmedlem Steen Gade (SF),
valgt i Skivekredsen, spurgt
indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) om.
Anledningen er, at organisationen Greenpeace for nylig kommenterede det faktum, at transport-delen stort
set ikke er at få øje på i en
omfattende analyse af mulighederne for at etablere et
depot til lav- og middelaktivt
atomaffald i Danmark. Det
skal væk fra Risø - og områder omkring Hvidbjerg og
Thise er blandt de seks mulige steder, eksperter foreløbig
har analyseret sig ind til.
»Hvor stor en andel af den
samlede strålebelastning og
ulykkessandsynlighed i forbindelse med slutdeponering
af det lav- og mellemaktive
skønnes transport-leddet at
udgøre?«
»Når man i Sundhedsstyrelsens rapport (s. 34)
skriver, at stråledoser ved
en ulykkes-fri transport og
ulykkes-sandsynligheden
begge reduceres proportionalt med transportafstanden, hvorfor har man så
ikke i rapporten lavet komparative beregninger for de
22 geologisk potentielt egnede lokaliteter?«
»Hvorfor har Sundhedsstyrelsen/SIS i deres rapport helt undladt at referere
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M/S Anton

just@skivefolkeblad.dk

Steen Gade spørger til risiko
ved transport af atomaffald

Aktiviteter på Lilleris mellem kl. 11 og 17.00
fordelt mellem 11 forskellige organisationer

Med sine 70 bådflygtninge er M/S Anton et opsigtsvækkende syn - og det satte tankerne i gang hos 9a fra Brårup Skole, der var på besøg sammen med lærer Simon Justenborg.
Foto: Casper Jacobsen

Af Merete Just

gene, fastslår skipperen.
Det hele sker for at skabe opmærksomhed omkring
FN’s kamp mod fattigdom de såkaldte 2015-mål.
Flere og flere i de fattigste lande flygter fra krig,
sult og nød i retning mod de
rige lande.
Meget tyder på, at udviklingshjælp faktisk nytter, og
at mange millioner mennesker er blevet løftet ud af
fattigdom, siden FN vedtog
sine 2015-mål om halvering
af sulten i verden.
Til gengæld giver klimaforandringerne alvorlige udfordringer for at forhindre
katastrofer som den, der for
øjeblikket udspiller sig på
Afrikas Horn.
- Vi håber, vi er med til at
mane til eftertænksomhed,
slår Knud Andersen fast og at det lykkes, viser han
få minutter senere, da han
får besøg af 9a fra Brårup
Skole, der ankommer i livlig
og lattermild stil.

Engang var Knud Andersen almindelig fiskeskipper
på M/S Anton. Nu arbejder
han for mere skånsomt fiskeri og har overdraget sit
skib til foreningen »Levende Hav«.
Efter få minutter med
skipper er latteren aføst
af alvor og begyndende bevidsthed om, at ikke alle har
den letteste gang på jord.

- Som rigt land har vi en
forpligtelse til at medvirke
i kampen mod fattigdom og
bedre udligningen mellem
rig og fattig. Og alene klimaforandringerne vil betyde 200 millioner nye flygtninge, og det er faktisk min
oplevelse, at danskerne er
mere parat til at gøre en indsats for at hjælpe, end politikerne tror, fastslår Knud
Andersen.
Fra 1978 og frem til for 10
år siden var han fiskeskipper på M/S Anton.
Han solgte skibet til
Landsforeningen »Levende
Hav«, der gennem mange
år har arbejdet for et mere
skånsomt fiskeri på havene.
- Vi er lige startet vores
tur rundt i de danske havne, men vi oplever, at skulpturerne gør indtryk på folk.
Og mange af de spørgsmål,
vi får, afslører, at folk faktisk
tager verdens problemer alvorligt.
- Jeg bliver en lille smu-
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le skræmt, og det får mig til
at tænke på slaveri, fastslår
Judithe Golsvig fra 9a på
Brårup Skole.
- Jeg får ondt af de mennesker, supplerer klassekammeraten Samantha Nielsen.
Kulturkonsulent Jens
Birkholm fortæller, at mange - også yngre børn - har
planlagt at lægge vejen forbi i de kommende dage. M/S
Anton bliver i Skive frem til
og med på søndag.
- Vi kan se, at oplevelsen
virker som en knytnæve på
de fleste. Og det er spændende at opleve, hvordan kunsten kan dreje et perspektiv,
siger Jens Birkholm.
Mens han siger det, sagtner adskillige biler farten,
mens de passerer på Strandvejen.
At se M/S Anton med sine
70 menneskeskæbner blandt
moderne, velpassede lystbåde gør indtryk.
Kontrasten er knivskarp.

s  Det store optog alle kan vise deres hund.
Tilmeld navn + race (også blandning)
evt. billed til Lilleriscenter@mors-ferie.dk
få et person navneskilt
s /BSERVATION og forsvar fører.
s 0OOL FREMVISNING hundene svømmer.
s Ca. kl. 16.30 åben i Lilleris hundehotel.
Læs mere på WWW,ILLERISCENTERDK
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