Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Kommunalbestyrelsen
Gevninge den 18. september 2014

Høringssvar vedrørende:
Budgetforslag 2015 til 2018.

Ældrerådet har gennemgået de dele af budgetforslaget 2015 til 2018, som vi anser for at have
væsentlig betydning for ældre borgere i Lejre Kommune, og har følgende bemærkninger.
Nedlæggelse af vikarpulje til centre der har døgn – eller dagbemanding
Ældrerådet vurderer at en reduktion af budgettet på 640.788 kr. i form af rammebesparelse på centre
med døgnbemanding kan påvirke den omsorg og pleje beboerne har behov for på plejecentre med
svækkede og demente borgere med stort fysisk og psykisk plejebehov. Ligeledes bekymrer vi os om
evt. konsekvenser for arbejdsmiljøet på centrene.
Frit valg hjemmepleje - spare rengøringsdag i sommerperioden
Det er Ældrerådets mening, at den nuværende ordning, med rengøring hver anden uge året rundt,
fortsat vil være den bedste løsning, lige som vi mener, at en årlig besparelse på 65.000 kr. er en lille
besparelse i forhold til rengøringens vigtighed. Vi kan dog, under forudsætning af at der ikke bliver
mere end 3 uger mellem to rengøringsdage, tiltræde at en enkelt rengøringsdag spares, således at det
årlige antal rengøringsdage nedsættes til et 25.
Nedlæggelse af små biblioteker
Da det af budgetaftalen (3/9 2014) er vanskeligt, at se om forslaget vedrørende lukning af
bibliotekerne i Osted og Gevninge er trukket tilbage eller blot omformuleret, ønsker Ældrerådet at
gøre opmærksom på nogle af de konsekvenser lukning af et - eller flere biblioteker vil have for
borgerne i de berørte landsbyer:
Lukning af biblioteker vil, i forlængelse af den forestående nedlæggelsen af telebusserne, efter
Ældrerådets mening, vanskeliggøre eller helt fjerne mange ældres muligheder for kunne benytte den
service bibliotekerne tilbyder - der er i den forbindelse ikke blot tale om lån af bøger og tidsskrifter
samt læsning af den daglige avis. Borgere som har vanskeligt ved at bruge computer, eller som ikke
selv har en, kan i dag få hjælp til at benytte en computer på biblioteket - hvis biblioteket lukker, vil
mange ældre borgere blive afskåret fra denne mulighed, og det på et tidspunkt, hvor al
korrespondance med det offentlige efterhånden skal foregå elektronisk.
For en mange ældre borgere er biblioteket i nærområdet tillige en mulighed for social kontakter.
Med ovenstående kommentarer tager Ældrerådet budgetforslaget 2015 til 2018 til efterretning.
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