Ældrerådet i Lejre Kommune

Til kommunalbestyrelsen

Gevninge den 21. september 2016

Høringssvar vedrørende:
Lejre Kommunes budget 2017 - 2020
Ældrerådets høringssvar er udarbejdet på baggrund af de forhåndenværende informationer,
som stammer fra administrationens sparekatalog samt fra Ældrerådets møde med Udvalget
for Social, Sundhed og Ældre og direktør Henrik Nielsen, hvor vi blev orienteret om, at sparekataloget er en bruttoliste, samt om at der på Lejre Kommunes budget i alt skal findes
besparelser for 15 mill. i 2017
Ældrerådet har i sit høringssvar udelukkende forholdt sig til den del af budgetoplægget, der
vedrører sparekataloget, og kun inden for USSÆ`s område.
I Ældrerådet finder ikke, at det er vores opgave at prioritere blandt de foreslåede besparelser.
Vi forholder os derfor i høringssvaret til konsekvenserne for borgerne ved gennemførelse af de
enkelte forslag.
Flere af forslagene i sparekataloget omhandler servicetilbud, dermed rammes igen de borgere,
som har de største behov for hjælp. For nogle af indsatsområderne vil serviceniveauet blive så
lavt, at det efter Ældrerådets vurdering vil have store konsekvenser for de allersvageste borgeres livskvalitet. Det gælder eksempelvis forslagene om personalereduktionerne på plejecentrene og reduktionen i rengøringshjælpen ved nedsættelse af rengøringsinterval til 3 uger.
Ældrerådet har herudover følgende bemærkninger til spareforslagene:


Såfremt forslagene om reduktion af personale i plejeboligerne (601USSÆ),
reduktion i rengøringshjælp (611 USSÆ), nedjustering af underholdning på
plejecentrene (608 USSÆ), ophør af aktivitetsmedarbejdere i Ammershøjparken
( 603 USSÆ) gennemføres, er det Ældrerådets opfattelse, at standarden vil blive så
lav, at der er risiko for omsorgssvigt.
Med den ene hånd vedtager Kommunalbestyrelsen en værdighedspolitik for ældre
og svage, og med den anden foreslås markante nedskæringer for den samme
gruppe. Det hænger simpelthen ikke sammen, og det er bestemt ikke værdigt.
Besparelserne vil samtidig øge arbejdspresset på medarbejderne med risiko for
dårligere arbejdsmiljø, stress og øget sygefravær.



I forhold til spareforslagene om reduceret pris pr. genoptræningsplan (605 USSÆ),
justering af bevilling af hjælpemidler (607 USSÆ) er det relevant at stille
spørgsmålet om det i sidste ende vil være en besparelse. Ved at reducere i den
forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsats må det antages, at behovet for
dyrere og mere omfattende foranstaltninger i form af hospitalsindlæggelse,
hjemmesygepleje, hjemmehjælp og plejeboligophold kan blive resultatet.
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Nedlæggelse af varmtvandsbassin på Bøgebakken ( 609 USSÆ )
Det er Ældrerådets opfattelse, at lukning af varmtvandsbassinet på Bøgebakken,
faktisk inden det er taget i brug, vil være en stor fejltagelse - dels fordi at det er nyt,
at der kan visiteres til genoptræning i bassinet og dels fordi vi mener, at det vil være
muligt at udlicitere bassinet, til gymnastik- og idrætsforeninger, og / eller til
oplysningsforbund i adskillige timer om ugen, og derved skabe en aktivitet som kan
afhjælpe fysiske problemer, eller stabilisere en tilstand hos f.eks. gigtpatienter,
inden det bliver et problem, som skal afhjælpes i sundhedssystemet.
Det er i øvrigt også Ældrerådets mening, at det, i betragtning af hvor mange penge
der er brugt på endelig at få varmtvandsbassinet klar til brug, nærmest vil være en
hån mod borgerne i Lejre Kommune, at lukke varmtvandsbassinet umiddelbart efter
ibrugtagelsen, inden mulighederne er afprøvet, ja faktisk inden borgerne - og de
henvisende læger, ved, at bassinet er taget i brug.



Nedlæggelse af produktionskøkken på Hvalsø Ældrecenter ( 615 USSÆ )
Der har været så stor glæde, og tilfredshed, med at det sidste år lykkedes, at få
madlavningen tilbage til Hvalsø Ældrecenter.
I Ældrerådet mener vi, at det ville være synd såvel for beboerne som for plejecentrets personale, at nedlægge produktionskøkkenet på Hvalsø Ældrecenter.



Ældrerådet (610 USSÆ). Ældrerådet er et folkevalgt råd og en kommunal
forvaltningsgren, på linje med kommunalbestyrelsens udvalg. Ifølge lovgivningen om
ældre- og seniorråd skal Kommunen sikre, at Ældrerådet kan varetage de opgaver
der er beskrevet i vedtægterne, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen, samt
dække de omkostninger der er forbundet med Ældrerådets arbejde.
Ældrerådet skærer, i den udstrækning det er muligt, gerne ned på budgettet i den
gode sags tjeneste, men Ældrerådet i Lejre Kommune er det ældreråd i Region
Sjælland, som har færrest midler til rådighed for ældrerådsarbejdet. Vi har i forvejen
skåret maksimalt i udgifterne til relevante kurser og konferencer, men den i
spareforslaget nævnte besparelse på Kr. 30.000 vil betyde, at der end ikke er penge
til de vedtægtsbestemte aktiviteter (ældrerådsmøderne).

Ældrerådet Lejre Kommune
Keld Mortensen
Formand
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