Vil skaffe job
til de svageste
Sund By-projektet har lagt sin slagplan for næste år
Svage grupper som
fortidspensionister,
unge bist andsmodtagere og handicappede
skal have mulighed for
at komme i
beskæftigelse. Sådan lyder et af
»nytårsfortsættene" i
Sund By-projektet.
Baggrunden er et
priorite-ringsmøde, som sundhedskomiteen og sundhedsrådet under Sund By-projektet har
holdt pa Midtbyskolen. Her
diskuterede medlemmerne,
hvilke mål projektet skal
for-følge i det nye år. Og et af
målene går ud på hjælpe de svageste grupper i beskftigelse.
- Flere grupper af mennesker - for eksempel
førtids-pensionister - har en rest-arbejdsevne, som de har for M
muligheder for at udnytte i
dag. Arbejdsmarkedet er slet
ikke lagt til rette efter dem,
siger overlge Eskil Hohwy,
der er formand for
sundheråt.
Det vil Sund By-projektet
nu gore noget ved, og deltagerne pa mødet besluttede, at
opgaven skal have højeste
prioritet.

I det private
Når Sund By tager fat pa
netop det emne, hnger det
sammen med en rkke sundhedsmål, som Horsens har
forpligtet sig til at sigte efter i
sin egenskab af "sund by".
Et af målene handler om, at
der også bør være lighed i
sundheden. Eller sagt pa en
anden made: Alle grupper af
mennesker skal have mulighed for at leve et tilfredsstillende og kreativt liv. Og det
kan tolkes sådan, at alle - også
syge og svage - skal have mu-

Formand for sundhedsrådet
Eskil Hohwy vil have de svage
i arbejde.
lighed for en meningsfuid
beskæftigelse.
Desuden spiller det ind, at
nogle erhvervsvirksomheder blandt andre Grundfos og
Danfoss - er begyndt at beskftige folk, som kun har en
del af deres arbejdsevne tilbage.
- Det bliver et projekt, som
Sund By skal lore selv. Jeg
kan kun forestille mig, at
kommunen kommer ind i billedet, i og med at den også er
arbejdsgiver. Men projektet
vil forst og fremmest komme
til at berøre private firmaer,
og jeg regner ikke med, at det
kommer til at koste Sund By
noget, siger Eskil Hohwy.
Der er ikke taget stilling til,
hvordan Sund By belt konkret
skal prove at lose problemet.
Svaret skal findes i en arbejdsgruppe, som kommer til at
bestå af medlemmer fra bade
sundhedskomiteen og
sundhedsrådet. Den går i gang med
sit arbejde i begyndelsen
af januar, og så er det tanken, at
den skal aflevere et forslag senest d. 5. april.

Det er de samme betingelser, som en tilsvarende Sund
By arbejdsgruppe har Met.
Den skal kikke nrmere på
det andet hovedmål, som de
fremmødte pa Midtbyskolen
har sat sig for næste år. Nemlig, hvordan det fysiske miljø
kan blive bedre i Horsens.
Eskil Hohwy nævner selv
forurening samt Torvet og byens parker som eksempler på
noget, man kunne tage fat i.
Men igen er det helt op til arbejdsgruppen selv at komme
med de konkrete forslag.
- Mange af forslagene vil
sikkert komme til at berøre
den kommunale forvaltning,
men de kan også vre rettet
mod foreninger eller andre.
Det gælder om at aktivisere
almindelige mennesker, siger
Eskil Hohwy.

Doren stadig åben
Desuden besluttede deltagerne pa mødet, at Sund By
skal forts ætte med at overføre
sund by-tankegangen til kommunen, sådan som det tidligere er besluttet. Og endelig skal
der arbejdes med, hvordan
projektet kan M sin økonomi
til at hnge sammen, og med
hvordan økonomien vil
påvirkesonaltøei
Sund By-butikken.
At Sund By opprioriterer en
rkke opgaver, betyder dog
ikke, at alt andet far lov at
ligge stille i 1991, understreger Eskil Hohwy:
- Folk kan skam stadig komme ind til os med ideer, og vi
vil også stadig være
behjælpigmdatforeuilv.
Prioriteringen fortæller blot,
hvilke områder vi forst og
fremmest vil være udfarende
pa, siger formanden for sund-

